
OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW





KIM JESTEŚMY

 WAR-SZTAT to miejsce inne niż klimatyzowana siłownia, 

 WAR-SZTAT to miejsce dla ludzi szukających inspiracji, zmiany swojej filozofii i podejścia do aktywnej postawy 

i zadbania o siebie i bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich,

 WAR-SZTAT to społeczność ze wspólnym mianownikiem jakim jest praca nad sobą. Tu spotykają się ludzie z 

różnych środowisk. Prawnicy, księgowi, menadżerowie, właściciele firm, fani sportów walki, rodzicie z dziećmi.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH I 

GRUPOWYCH 



MATEUSZ ZMYJ – Szef wyszkolenia i prezes klubu sportowego War-Sztat, będącym siedzibą główną IKMF Krav Maga 

Warszawa. Mateusz, mimo swojego młodego wieku może pochwalić się ponad 12-letnim doświadczeniem 

w systemie Krav Maga. 

W latach 2013-2015 pełnił funkcje dyrektora okręgowego GKMA w Londynie. Podczas swojego pobytu 

w Londynie, rozwijał swoje umiejętności w takich sportach walki jak MMA, boks oraz zapasy.

Obecnie instruktor najstarszej i największej organizacji Krav Maga, International Krav Maga Federation. 

Uczeń Tamira Gilada, osoby odpowiedzialnej za nadawanie stopni szkoleniowych IKMF na całym świecie.

NASI INSTRUKTORZY





NASI INSTRUKTORZY

NATALIA BIRIUK – Boxer, Thai Boxer, Kickboxer, Fit Boks 

 Boks jest jej wielka ̨ pasja ̨, któ́ra daje życiowa ̨ energie ̨. Jest mistrzynią ̨ Europy w boksie oraz trenerka ̨ z 
wykształcenia. Prowadzi treningi dla kobiet z zakresu sztuk walki i samoobrony. 

Osiagnięcia:  2011 - Mistrzostwo Europy, złoty medal, Rotterdam, Holandia 2010-2011 - Mistrzostwo Ukrainy, złoty 

medal Muay Thai: 2008 - Mistrzostwo świata, złoty medal, Busan, Korea Południowa 2008 - Mistrzostwo Europy, złoty 

medal, Zgorzelec, Polska 2007 - Mistrzostwo świata, brązowy medal, Bangkok, Tailandia 2006 - Mistrzostwo świata, 

brązowy medal, Bangkok, Tailandia 2001-2008 - Mistrzostwo Ukrainy, złoty medal Kick-boxing: 2010 - Mistrzostwo Europy, 

złoty medal K-1 Baku,  Azerbaijdzan 2009 - Puchar Europy, Low-kick, złoty medal Burgas, Bułgaria 2004-2007 - Puchar 

Świata, złoty medal, Yalta, Ukraina 2001-2008 - Mistrzostwo Ukrainy, złoty medal





NASI INSTRUKTORZY

PLUTEK – Weteran służb specjalnych, instruktor RAE (READY - ACTIVE – EFFECTIVE) 





NASI INSTRUKTORZY

ASIA - JOAN V FRANKOWSKA - CrossFit poznała w styczniu 2014 roku i była to miłość od pierwszego spotkania. 

Trener CrossFit Level 1, CrossFit Kettlebell oraz CrossFit Weightlifting, trenerka personalna, miłośniczka dwuboju 

olimpijskiego, challenge-taker.

Wierzy, że sumienną pracą jesteśmy w stanie osiągnąć każdy cel, co sama sobie codziennie udowadnia. 

Taką energię i wiarę przekazuje dalej wyposażając swoich podopiecznych w konkretne narzędzia mające 

na celu przybliżyć ich do swoich sportowych ambicji.

"Dream big and work your ass off to get your goals" - to jej przepis na sukces.





NASI INSTRUKTORZY

OSKAR CICHOCKI – 13-letnie doświadczenie w systemie Krav Maga. 

Posiada Izraelskie uprawnienia międzynarodowego instruktora Krav Maga w pierwszej i największej federacji na świecie 

IKMF (Inernational Krav Maga Federation). 

Swoje umiejętności nabywał pod okiem czołowych instruktorów w Polsce. Trenował i uczestniczył 

w szkoleniach z najlepszymi izraelskimi Expertami Krav Maga takimi jak: Tamir Gilad, Israel Tamir, 

Israel Cohen, Avi Moyal, Gabi Noah, Ilya Dynski. 

Oprócz rozwijania swoich kompetencji jako trener Krav Magi, Oskar dodatkowo trenuje Muay Thai, BJJ 

i zapasy oraz doskonali swoje umiejętności w izraelskim systemie walki nożem. Obecnie współpracuje 

z firmą szkoleniową War-sztat oraz nawiązał współpracę z prestiżową Israeli Tatctical School. 

Podczas walki najważniejsza dla niego jest skuteczność.

Jako instruktor skupia się zarówno na poprawnie wykonanej technice oraz na doskonałym przygotowaniu swoich 

studentów do walki - zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.





OFERTA SZKOLEŃ –TRENINGI INDYWIDUALNE

 Jest to najszybsza i najbardziej elastyczna forma treningu. Cały program szkoleniowy jest dostosowany do 

potrzeb i obecnej formy fizycznej klienta. Dzięki indywidualnemu zapoznaniu się 

z klientem jesteśmy w stanie dopasować odpowiedni format zajęć według oferty abonamentowej. 

Czas trwania treningu to około 1-1.5h, 2-3 razy w tygodniu (w ofercie GOLD bez limitu). 

 Największą zaletą tej formy treningu jest 100% uwagi instruktora poświęcanej studentowi. Podczas szkolenia 

realizowane są ćwiczenia mające na celu poprawę kondycji fizycznej oraz synchronizacji 

i koordynacji ruchowej. Klient ma możliwość wyboru treningów według oferty abonamentowej: 

CROSS

STANDARD 8 TRENINGÓW W MIESIĄCU

SILVER 12 TRENINGÓW W MIESIĄCU

GOLD NO LIMITS

FIGHT (KRAVMAGA, BOKS, KICKBOXING, GRAPPLING)

STANDARD 8 TRENINGÓW W MIESIĄCU

SILVER 12 TRENINGÓW W MIESIĄCU

GOLD NO LIMITS

MIX (CROSS + FIGHT)

STANDARD 8 TRENINGÓW W MIESIĄCU

SILVER 12 TRENINGÓW W MIESIĄCU

GOLD NO LIMITS



OFERTA SZKOLEŃ 

 Dedykowane programy szkoleń dla firm składające się części teoretycznej i praktycznej.

 Celem szkolenia jest budowa świadomości zagrożeń, z którymi możemy się spotkać w codziennych sytuacjach. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób rozpoznać potencjalnego agresora oraz jak zidentyfikować 

zagrożenie w miejscach publicznych takich jak środki transportu, ulica, park, centra handlowe i wiele innych. 

Prowadzący warsztaty zaprezentują odpowiednią postawę zachowania w sytuacjach zagrożenia.

 Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu zastosowania otoczenia podczas zagrożenia (np. atak terrorystyczny) 

w sposób zapewniający uniknięcia strat własnych. 

 Czas trwania szkolenia 3-6h, 2 dni.

 Max ilość osób 20.

SZKOLENIA DLA FIRM Z BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO





OFERTA SZKOLEŃ – AKTYWNA INTEGRACJA

 Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sprawnego i skutecznego stosowania środków obrony życia i 

zdrowia podczas ataków o charakterze terrorystycznym oraz kryminalnym. System R.A.E., który został 

stworzony przez funkcjonariuszy, żołnierzy jednostek specjalnych oraz ekspertów działających w obszarze 

techniki walki Krav Maga. Przy jego tworzeniu poddano głębokiej analizie sytuacje zaistniałych ataków 

terrorystycznych i kryminalnych. Wiedza przekazywana przez instruktorów jest sumą tej analizy i długoletniego 

doświadczenia. Zasadnicze elementy systemu R.A.E. : 

 Ready (gotowy) - zapobieganie oraz gotowość do działania podczas sytuacji zagrożenia życia wyniku zaistnienia 

aktów przemocy. Mentalne oraz techniczne przygotowanie do walki oraz jej skutków.

 Active (aktywny) - zdecydowana reakcja na atak - ucieczka, ukrycie się, walka desperacka z wykorzystaniem 

dostępnych narzędzi oraz udzielanie pomocy poszkodowany (wg zasad Tactical Combat Casualty Care)

 Effective (skuteczny) - każde działanie obronne, podczas bezprawnego ataku na życie ludzkie, będące wynikiem 

przygotowania oraz aktywności według określonych algorytmów postępowania kończące się eliminacją 

zagrożenia oraz minimalizacją skutków ataku.

SELFDEFENSE &  RAE (READY - ACTIVE - EFFECTIVE)



OFERTA SZKOLEŃ – AKTYWNA INTEGRACJA

 Podczas szkolenia uczestnicy poznają:

- zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną

- podstawowe techniki obrony przed szantażem bronią palną

- rodzaje broni palnej wykorzystywane podczas ataków o charakterze terrorystycznym i kryminalnym

- podstawowe techniki strzeleckie z wykorzystaniem zasłon (skutecznych przy uwzględnieniu różnych 

rodzajów amunicji)

- taktykę udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku ataku (elementy TCCC)

 Miejsce:Warszawa- War-Sztat, Grodzisk Mazowiecki- Strzelnica OSiR

 Zapewniamy transport z Warszawy, nocleg, cattering

 Warsztaty prowadzą weterani jednostek specjalnych i instruktorzy War-sztat

 Czas trwania w zależności wybranej opcji od jednego do dwóch dni

SELFDEFENSE &  RAE (READY - ACTIVE - EFFECTIVE) cd



OFERTA SZKOLEŃ – AKTYWNA INTEGRACJA

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z̨: 

 Oceną i charakterystyką zagrożenia, 

 Analizą otoczenia, 

 Próbą dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, ustawieniem się ̨ w pozycji gotowości, budową świadomości 
własnej możliwości reagowania na zagrożenie - praktyczne zasady,

 Użycie maksymalnego wysiłku oraz dostępnych środków do neutralizacji zagrożenia, 

 Praktycznymi zasadami samoobrony, treningiem funkcjonalnym,

 Czas trwania szkolenia 3-6h,

 Max ilość osób 20.

SELFDEFENSE DLA KOBIET





KRAVKA FOR KIDS

 TRENINGI KRAVMAGA DLA DZIECI

Zajęcia dla dzieci 5-11 lat. Treningi mają na celu budowanie

świadomości bezpieczeństwa, formy fizycznej, poprawnej postawy, 

pozytywnej rywalizacji w ramach izraelskiej filozofii Krav Maga.

 KRAVKA BUS – WEEKENDOWE TRENINGI Z TRANSPORTEM

Oferujemy weekendowe zajęcia z transportem dzieci na trening i do domu. Dzieci znajdują się pod 

profesjonalną opieką dwóch instruktorów i kierowcy. Odbiór z terenu całej Warszawy.

 OFERTA EVENTOWA

Oferujemy obozy letnie i zimowe, półkolonie dla dzieci i rodziców. Zapewniamy pełen program zajęć 

obejmujący: budowanie pewności siebie, świadomości bezpieczeństwa, budowania pozytywnych relacji z 

rówieśnikami. Oferta przewiduje możliwość organizacji imprez urodzinowych.





WARSZTATY DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

SZKOLENIA DLA FORMACJI MUNDUROWYCH:

 Szkolenie dedykowane dla służb mundurowych oraz prywatnych firm ochroniarskich. Podczas tego szkolenia 

łączymy elementy walki wręcz oraz technik interwencyjnych z treningiem strzeleckim. Szkolenie walki na 

pojazdach, szkolenie z zakresu zatrzymań operacyjnych. 

 Szkolenie dla wojska – Zaawansowany trening strzelecki brón krótka oraz długa. Strzelanie typu marksman 

oraz długodystansowe szkolenie z taktyki czarnej, zielonej, niebieskiej, czerwonej. Szkolenie walki na 

pojazdach racji na współpracę ze szkoleniowcami w branży istnieje możliwość dobierania indywidualnych 

programów szkoleniowych.



WARSZTATY DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

 SZKOLENIA DLA SŁUŻB OCHRONY – szkolenia obejmują techniki ochrony vip (formacje, ewakuacja, 

obrona przed bezpośrednim atakiem), trening technik Krav Maga, obron przed atakami kijem, nożem i innymi 

narzędziami, nauka technik interwencyjnych przy użyciu pałki teleskopowej, trening strzelecki.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

MATEUSZ ZMYJ   |   +48 793 198 754 


