
KRZYSZTOF DZIDZIA ROMBALSKI – uprawnienia i przebyte szkolenia: 

 1. instruktor Taktyki i Technik interwencji – Policja – 1992 r. 

2. instruktor Posługiwania się pałką typu Tonfa – Policja – 1994 r. 

3. instruktor Street Boxingu (Polska) – 2005 r. 

4. instruktor REKREACJI RUCHOWEJ ze specjalnością Samoobrona – MEN i S – 2005 r. 

5. instruktor SPORTU ze specjalnością strzelectwo sportowe i bojowe – MEN i S – 2006 r. 

6. instruktor SAMBO – Walki Wręcz – Specnaz – uprawnienia międzynarodowe (Polska, 

Rosja)- uprawnienia rosyjskie – 1996 r. 

7. instruktor Taktyki Krav Maga dla służb mundurowych – Tactical Krav Maga (Izrael, 

Polska) – uprawnienia międzynarodowe – 2006 r. 

8. instruktor systemu Krav Maga (Polska) – 2004 r. 

9. instruktor systemu KAPAP – uprawnienia międzynarodowe (Izrael, Polska) – uprawnienia 

izraelskie, Dyrektor Regionu Gdańskiego – 2007 r. 

10. 8 lat szkoleń na bazie systemu Sambo (Rosja, Polska) – 1992-2000 r. 

11. ukończony kurs technik interwencji i ochrony Vipów oparty na systemie 

Krav Maga – 2005 r. 

12. ukończony kurs specjalistyczny ochrony Vipów oparty na systemie Krav Maga – 2005 r. 

13. 6 lat szkoleń na bazie Judo – 1988-1994 r. 

14. 3 lata szkoleń na bazie Aikido – 1995-1998 r. 

15. 4 lata szkoleń na bazie Boksu – 1998-2002 r. 

16. 1 rok szkoleń na bazie Vale Tudo – 2006 r. 

17. 4 lata szkoleń na bazie systemu Krav Maga – 2002-2006 r. 

18. ukończone szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej – 2006 r. 

19. uprawnienia – KIEROWNIKA ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych 2006 r. 

20. ukończony kurs nauki jazdy defensywnej pojazdami samochodowymi – 2008 r. 

21. ukończone szkolenie strzeleckie na bazie systemu KAPAP – 2008 r. 

22. uprawnienia pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia – 2006 r. 

  

  

Od 2007 r. pełnię funkcję Dyrektora Regionu pomorskiego Systemu walki KAPAP. 

W 2008 r. pełniłem funkcję asystenta trenera Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata w 

Unifight. 

W latach 1985-1991 r. członek Kadry Narodowej w lekkoatletyce, piłce koszykowej, piłce 

siatkowej oraz judo. 



Ponadto w latach 1991- 2018 r. wielokrotnie prowadziłem szkolenia w Ośrodkach Szkolenia 

Policji w Legionowie i Gdańsku dla Policji, jak również wiele szkoleń dla innych służb 

mundurowych (Służba Więzienna, Wojsko Polskie, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, 

Agencje Ochrony itp.). 

W latach 1992-2016 r. uczestniczyłem również w wielu Seminariach Instruktorskich z w/w 

systemów sztuk walki w kraju i zagranicą. 

W uzupełnieniu w latach 1997-2000 r. byłem samochodowym kierowcą rajdowym – 

amatorem. 

Chciałbym również dodać, iż jestem aktorem (bez doświadczenia): 

– teatr TV ,,Ballada o kluczu”, rola oprycha – 2007 r., 

– serial TV ,,W-11”, rola gangstera – 2007 r. 

– serial TV ,,Kryminalni”, rola gangstera – 2008 r. 

– serial TV ,,Pitbull”, rola gangstera – 2008 r. 

– serial TVP „Ferajna”, rola Kosiara ochroniarza głównego bohatera – lata 2007 – 2009 r. 

– serial TV ,,Malanowski & Partnerzy” , rola gangstera odc. 291 – 2011 r. 

– serial TV ,,1920. Miłość i wojna”, rola działowego – 2011 r. 

– reklama, rola ochroniarza, dla ,,pewnej” telefonii komórkowej – 2012 r. 

– film ,,Układ zamknięty”, rola gangstera  – 2012 r. 

– serial TV ,,Malanowski & Partnerzy” , rola szefa ochrony/porywacza odc. 588 – 2013 r.. 

– serial TV ,,Prawo Agaty IV” , rola gangstera– 2013 r. 

– reklama, rola budowlańca, dla reklamy pewnego ,,auta” – 2014 r. 

– reklama, rola ogrodnika, dla reklamy pewnego ,,auta” – 2016 r. 

– reklama, pewnego ,,alkoholu” – 2017 r. 

– reklama, rola kierownika wycieczki, dla pewnego ,,banku” – 2018 r. 

– serial TV ,,W rytmie serca”, rola osadzonego w ZK odc. 34/35 – 2018 r. 

– serial TV ,,Barwy szczęścia”, rola bandziora odc. 2016 i 2021 – 2018 r. 

– serial TV ,,Oko za oko”, rola Alexa odc. 18 – 2018 r. 

– serial TV ,,Ojciec Mateusz”, rola Ogóra odc. 275 – 2019 r. 

 


