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3 013 744

2 878 655

Jesteś pracodawcą? 
Stwórz profil firmy i dodawaj ogłoszenia o prace bez limitów.

Ranking

1. pracuj.pl

2. olx.pl

Mam nadzieje ze pijesz barszczyk za pieniadze jakie nei wyplaciles
swoim bylym pracownikom. Zycze zebys w następne święta byl
bezdomny

odpowiedzudostępnij

NIECH TEN CZLOWIEK ODDA PIENIADZE ZA NIEWPLACONE WYPLATY
LUDZIOM KTORZY ZA NIEGO ROBILI ROBOTE OD HEJTU POCZAWSZY A
SKONCZYWSZY NA ROBIENIU STRON INTERNETOWYCH GOSC NIE
UMIE NIC ROBIC TOTALNIE NIC

oddaj pieniadze lud… 22.12.2019 16:32
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Niestety pozostaje mi zgodzić sie z poprzednimi opiniami ja najpierw
wspolpracowalem 2 miesiace z Łukaszem, totalnie niewypłacalna
osoba, zupelnie żyjąca w innym swiecie gdzie mama kakao podstawia
co rano pod nos, zupelnie nie wie ze jak ktos za niego cos robi to sie tej
osobie placi, cwaniakuje, nie odbiera telefonu udaje ze go nie ma.
Prywatnie brak kultury osobistej, chamiotsxtwo totalne, wyzwiska
opowiadanie co to nie on...a wiadomo ze zero i poniżej jakiejkolwiek
poziomu. Idiotyczny czlowiek. Cwaniakowanie cwaniakowanie.
Oczywiscie temat opłacanego hejtu w sieci znany, Lukasza poznałem 4
lata temu juz wtedy zajmował sie publikacja hejterskich wpisów w sieci
za ktore otrzymywał pieniadze, na swoim forum takze zarabia poprzez
wdrażanie hejtu za ktory otrzymuje kase. 
Kacper z Sosnowca

Zgodzę sie 22.12.2019 06:34
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3. GoWork.pl

4. linkedin.com

5. indeed.com

... pełny raport Gemius

brak profesjonalizmu wieczne klamstwa mitomania alkoholizm takie
slowa określają Łukasza Nowaka

uciekajcie 21.12.2019 23:14
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nareszcie miejsce do ostrzegania przed tym człowiekiem, uciekajcie z
daleka od niego ani kasy ani strony

ilon` 21.12.2019 20:31
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Hejter opłacany za kazdy hejt napisany w sieci. 
Znany z hejtowania firm informatycznych w Polsce 
Znany z posiadania 12 kont na różnych forach i pisania sztandarowych
wpisów oczerniających inne firmy 
Współpracuje z firma ze śląska ktora placi takim trollom za dodawanie
negatywnych opinii oraz za zamieszczanie watkow hejtuajcych 
Zero profesjonalizmu manipulant i (usunięte przez administratora)
odradzam jakiegokolwiek kontaktu z tym człowiekiem

Lukasz Nowak 21.12.2019 20:13
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Łukasz Łukasz czemu dziś na fb Home.pl nie zamieściłeś hejtu? Wziąłeś
wolne na święta? Hahaha nieudolny hejter zenua!

Łukasz kogo szuka… 20.12.2019 14:37
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Klient 20.12.2019 14:35
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Ja zamówiłem stronę dosłownie żeby nikogo nie urazić można by ja
było zrobić siedząc na youtubie i klikając to samo co gość który to
nagrał no niestety z realizacja było kak krew z nosa to co dostawałem
od niejakiego szefa Łukasza - mniemanie godne politowania, nadawało
się do kosza oczywiście nie ma co liczyć na zwrot kasy gdyż pan Łukasz
myśli wo wo wo jest przekonany ze świadczy usługi na najwyższym
poziomie można zobaczyć jego jakże fachowa stronę internetowa jest
na najwyższym poziomie :) 1 klasa liceum
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Czekam aż sam pan Łukasz zacznie dodawać pozytywne opinie sam o
sobie przecież słynny jest z hejtu na największych w Polsce wiec na jego
horyzonty myślowe pewnie zacznie robić sobie dobrze samozwańczym
pr’em kreowanym na potrzeby chwili panie Łukaszu trzeba spojrzeć
prawdzie w twarz jest pan trollem który zarabia na psuciu opinii w sieci
firmom rożnym firmom jest pan czołowym hejterem spółki wydmuszki
ze śląska która zrzesza takich imbecylkow jak Pan z czego niestety się
Pan cieszy i nakłania swoich współpracowników na szeroko pojęty hejt
nie bez powodu chyba pojawiają się komentarze o Home.pl a później
pan na forum wkleja jakoby klientki Home hejtowali wszyscy wiemy ze
robi to pan dla pogłaskania swojeg ego rozumiem trudne dzieciństwo
zobowiązuje do bycia na ostatnim etapie rozwoju

Simon 20.12.2019 14:33
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Niestety szkoda ze pan Łukasz traktuje osoby które robią za niego
robotę jak psy nie szanując a co gorsza nie płacąc za prace wykonana
zwodzi obietnicami jednak jego terminy wypłat są odraczane na
wieczny czas to jest niestety koszmar ale nie mówimy o firmie tylko o
małym kurniku wiec kto mu może zrobić koło pióra ? No nikt bo jest
mało atrakcyjny dla skarbówki czy innych urzędów

Kacper 2018 20.12.2019 14:28
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Ani profesjonalizm ani terminowość lanie wody

Zero pdorsjonalizmu 20.12.2019 11:31
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Taka to nasza (usunięte przez administratora) zwojowała świat
hahahahaha

Piotrek 20.12.2019 11:30
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Hejter z Łaz co w niedziele z mamusia pod rękę do kościoła chodzi
chory łeb

) 20.12.2019 11:30
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Od maja kasy nie widziałem za prace praca na czarno emaile
potwierdzają ze wykonywałem zlecone mi zadania również
skanowałem się hejtem jaki zlecał pan Łukasz Nowak w sieci za co
otrzymywałem wynagrodzenie

Taf 20.12.2019 11:29
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Jeśli szukasz niesolidnej firmy wiecznie nawalonego pracodawcy który
w d*^%* ma klientów to doskonale trafiłeś Łukasz jest doskonałym
odzwierciedleniem powyższego

Ilo 20.12.2019 11:28
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Opowiadanie jakim to specjalista mie jest jest żenujące mając na
uwadze se nie umie zrobić prostej strony www umie robić małolata
dzieci w Sosnowcu

Kol 20.12.2019 11:27
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Dalej Łukaszu pornosy oglądasz ? Takie hobby nieustające

Gar 20.12.2019 11:27
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Byli pracownicy pozdrawiają Łukasza oszusta hejtera z Łaz poza
stronami www zajmuje się hejtowaniem firm

Rad 20.12.2019 11:26
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Omijajcie szerokim łukiem ani strony www ani kontaktu z jego strony
wziął hajs i zapadł się pod ziemie

Ula 20.12.2019 11:25
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Jakie miasto taki Misiewicz nawet Łukasz z twarzy podobny do Miska z
inteligencji także hejter z łazów!

Informatyk? Haha 20.12.2019 11:24
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Łukasz to troll opłacany przez spółkę z oo ze śląska która gromadzi
osoby hejtujace w sieci gość oficjalnie mówi czym się zajmuje
wypowiadając się językiem nienawiści wobec największych firm
informatycznych w Polsce nieszczęśliwy Janusz siedzący na neostrqdzie
uważajcie na niego 
Wobec pracowników jest tak samo chamski wyzywa ludzi którzy nie
chcą hejtowac w sieci i trudnić się tym co on

Rafał 20.12.2019 11:23
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Paweł S 20.12.2019 11:21
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Pan Łukasz dziś wypiął się na byłych pracowników i minął termin
zapłaty za wykonana prace pan Łukasz jako (usunięte przez
administratora) ze wsi dzieciorob robiący show anty reklamę dla Home
pl - opłacany jako „ pracownik „ troll firmy ze śląska i cieszący się tym co
robi zachował się wobec aktualnego pracownika - od dziś byłego - jak
(usunięte przez administratora) i (usunięte przez administratora) gorąco
odradzam współpracy z tym człowiekiem z programowaniem on ma
tyle samo wspólnego co z kultura osobista mieszka z matka i
samodzielność dla niego to wrzucenie do wózka w lidlu 1 zł i odpięcie
go 
Jeśli nie chcecie stracić swoich pieniędzy nie korzystajcie z usług tego
pseudo informatyka samozwanczego

3

odpowiedzudostępnij

Dobra jest :) sąsiad szefowej

:P 20.12.2019 11:19
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odpowiedzudostępnij

Panie Łukaszu pan odda byłemu pracownikowi pieniądze za wykonana
prace pod któraś się pan podpisał jako jej twórca nie mając zielonego
pojęcia o tym

Eryk 20.12.2019 11:17
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Pierwszy hejter Home.pl Rzeczypospolitej opłacamy przez śląska firmę

Igor 20.12.2019 11:10
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Nie polecam firma nie solidna umawiasz się na damy termin zapomnij
gość odbiera nawalomy

Kasia 20.12.2019 11:07
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Pomóż innym, pisz merytorycznie!
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Zostaw opinię o Simpleideas.Pl Łukasz Nowak -
Łazy

Jestem byłym pracownikiem gość zatrudnia studentów którzy za grosze
robią strony www a on sprzedaje je kosząc hajs typowe dla niego
zakompleksiony gość którego nie chcą przyjąć w dobrej korpo

Paweł 20.12.2019 11:06
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Czy pan Łukasz już został zmuszony do zrobienia testu dna ? Znany
temat w Łazach

Żona 20.12.2019 11:05
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Strony www na poziomie gimnazjum 
Mentalność właściciela wczesna piaskownica 
Zajmuje się psioczeniem na konkurencje której niestety do pięt nie
urasta 
Zakompleksiony grubas

Eryk 20.12.2019 11:04
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Dodaj treść twojego wpisu
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 opinię

 pytanie

 rekomendację

 zgłoszenie problemu

*Akceptuję regulamin serwisu

Administratorem danych jest GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są
w celu umożliwienia ... Czytaj więcej

Dodaj

Ustaw powiadomienia o nowych opiniach i ofertach Simpleideas.Pl Łukasz Nowak
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Subskrybuj

Pomóż innym, pisz merytorycznie!
Sprawdź jak  

Obserwuj Dodaj opinię 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez
zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Rozumiem

https://www.gowork.pl/regulamin
https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,22919351?__cf_chl_jschl_tk__=1c540373250da95bb7af799bacf1deb022e4a031-1577952884-0-AfPOp36HnXRcRncGB69WsnSvyUnTcsKdmXwOHcwDsmfnYr31bmELjwgjEyDogeqaxGaIA1e4tca7WSpqql0Eezv1ZYGrEp92DCjBGI9phzzxZFaef9p3tushpUgph_7Iq4ZnEv5J8_nDBq83bU-Ub18BnHqhgMrkaToU5FxGHeLhCeip4B1h3qS39XLGog0TSaLklFOlDMiHluUHBymcGetM2U_hIcVTjf-7MgiB_tFr-0setHZ76EVKKnrBLZxNQkgj9q3GDAC0PAZgZhswxETOVyZaNkhymLPLCjop0KEEZYhzj5DYoWtcNBsgaNdR9YzVtzu7kJwOQiI_2MO57wxWrkMHhR_HyaiS4DWlk9T_
https://gowork.pl/hejttonieopinia
https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,22919351?__cf_chl_jschl_tk__=1c540373250da95bb7af799bacf1deb022e4a031-1577952884-0-AfPOp36HnXRcRncGB69WsnSvyUnTcsKdmXwOHcwDsmfnYr31bmELjwgjEyDogeqaxGaIA1e4tca7WSpqql0Eezv1ZYGrEp92DCjBGI9phzzxZFaef9p3tushpUgph_7Iq4ZnEv5J8_nDBq83bU-Ub18BnHqhgMrkaToU5FxGHeLhCeip4B1h3qS39XLGog0TSaLklFOlDMiHluUHBymcGetM2U_hIcVTjf-7MgiB_tFr-0setHZ76EVKKnrBLZxNQkgj9q3GDAC0PAZgZhswxETOVyZaNkhymLPLCjop0KEEZYhzj5DYoWtcNBsgaNdR9YzVtzu7kJwOQiI_2MO57wxWrkMHhR_HyaiS4DWlk9T_
https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,22919351#formInit-write_review
https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,22919351?__cf_chl_jschl_tk__=1c540373250da95bb7af799bacf1deb022e4a031-1577952884-0-AfPOp36HnXRcRncGB69WsnSvyUnTcsKdmXwOHcwDsmfnYr31bmELjwgjEyDogeqaxGaIA1e4tca7WSpqql0Eezv1ZYGrEp92DCjBGI9phzzxZFaef9p3tushpUgph_7Iq4ZnEv5J8_nDBq83bU-Ub18BnHqhgMrkaToU5FxGHeLhCeip4B1h3qS39XLGog0TSaLklFOlDMiHluUHBymcGetM2U_hIcVTjf-7MgiB_tFr-0setHZ76EVKKnrBLZxNQkgj9q3GDAC0PAZgZhswxETOVyZaNkhymLPLCjop0KEEZYhzj5DYoWtcNBsgaNdR9YzVtzu7kJwOQiI_2MO57wxWrkMHhR_HyaiS4DWlk9T_
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://www.gowork.pl/regulamin


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Przedsiębiorcy. Przejdź

Joanna
Koczaj-
Dyrda

Joanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -

Radca prawny

Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!
Byłeś świadkiem?

Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

Czytaj więcej

Opinie o pracodawcach / Simpleideas.Pl Łukasz Nowak
/ Opinie o Simpleideas.Pl Łukasz Nowak

Jesteś tutaj:

3 013 744
2 878 655
2 767 679
2 492 494
2 144 392

Jesteś pracodawcą? 
Stwórz profil firmy i dodawaj ogłoszenia o prace bez limitów.

Ranking

1. pracuj.pl
2. olx.pl
3. GoWork.pl
4. linkedin.com
5. indeed.com
... pełny raport Gemius

Simpleideas.Pl Łukasz Nowak
1/5 

Na podstawie 30 ocen.

 Zobacz wywiad


Konstytucji 3 Maja 37 lok. 2
42-450 Łazy

 NIP: 6492196784 REGON: 243585475
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