
Systemy Gromadzenia Danych Pobytowych (Whereabouts - ADAMS, 
ANTYBAZA), czyli jak skutecznie odnaleźć zawodników dla potrzeb kontroli 
antydopingowej  

 

Aby rywalizacja sportowa przebiegała według zasad „fair play” i była wolna od dopingu, 

kontrole antydopingowe powinny być skuteczne, a jeśli takie mają być, to muszą być 

niezapowiedziane. Dlatego Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) opracowała i wdrożyła 

specjalny internetowy system ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System), 

który służy gromadzeniu i zarządzaniu danymi pobytowymi najlepszych na świecie zawodników 

dla potrzeb kontroli antydopingowej. W skrócie polega to na tym, że wytypowani przez 

Światowe Federacje Sportowe najlepsi zawodnicy mają obowiązek przekazywania informacji, 

gdzie w danej chwili przebywają i gdzie w najbliższym czasie planują być (dokładny adres). Aby 

taka wymiana informacji między zawodnikami i WADA była możliwa sportowiec otrzymuje 

indywidualny login i hasło do programu i tam korzystając ze specjalnego menu wpisuje 

informacje o swoich planach pobytowych, które w języku angielskim określa się jako 

„whereabouts”. Aby zawodnik mógł dokonać nowego wpisu lub zaktualizować już 

wprowadzone dane, potrzebuje do tego nie więcej niż kilka minut. Jest to czynność nie 

wymagająca dużego nakładu pracy. Musicie także wiedzieć, że w ślad za WADA w tym samym 

kierunku poszły krajowe agencje antydopingowe opracowując własne systemy internetowe 

służące do zbierania danych pobytowych zawodników klasy krajowej i innych nie objętych takim 

obowiązkiem przez WADA. W Polsce dla przykładu został wprowadzony podobny system pod 

nazwą Antybaza, poprzez który wytypowani zawodnicy przekazują aktualne dane pobytowe. 

Wszystkie wymienione internetowe narzędzia, którymi dysponuje WADA czy narodowe agencje 

antydopingowe są podobne i umożliwiają: 

• przesyłanie danych pobytowych zawodników (whereabouts), 

• przesyłania wyników testów antydopingowych z laboratorium, 

• zarządzanie wynikami badań, 

• przesyłanie wniosków TUE o wyłączenie dla celów terapeutycznych. 

 

Podstawowe funkcje systemów: 

• Podawanie danych pobytowych (Whereabouts), 

• Gromadzenie danych – Główna Baza Danych – 

Centrala (Information Clearinghouse)  

• Gromadzenie danych o kontrolach antydopingowych  

• Zarządzanie Wyłączeniami Terapeutycznymi (TUE 

Management) 

 

Kto z nich korzysta?  

• Wytypowani do zarejestrowanych grup testowych /RTP/ zawodnicy – od 2009 roku było 

ich około 23 tysięcy, 

• Międzynarodowe Federacje Sportowe – około 60, 

• Narodowe Organizacje Antydopingowe – około 40, 

• Akredytowane przez WADA laboratoria Antydopingowe – 32 placówki, 



• Organizatorzy wielkich imprez sportowych. 

Jak wprowadza się dane do systemu? 

• Zawodnicy po otrzymaniu indywidualnego hasła i loginu przechodzą krótkie szkolenie 

ułatwiające pracę w systemie, 

• Zawodnicy otrzymują również instrukcje i inne materiały pomocne w obsłudze 

programu, 

• Zawodnicy są zobligowani podawać swoje dane pobytowe w okresie kwartalnym, 

• Zawodnicy obowiązkowo podają swoje 1 godzinne okienko dostępności dla potrzeb 

kontroli w godzinach 6 – 23 na każdy dzień oraz inne dane dotyczące ich przebywania i 

godzin treningów, 

• Zawodnicy w przypadku zmiany planów mogą nanosić zmiany i korekty w samym 

systemie, drogą mailową lub poprzez wysłanie SMS. 

Bezpieczeństwo wprowadzania danych jest zagwarantowane poprzez: 

• Najwyższe standardy bezpieczeństwa dla przekazywanych danych, 

• Dostęp do wprowadzonych danych mają jedynie uprawnione organizacje antydopingowe 

oraz zawodnicy lub ich przedstawiciele, 

• Korzystanie z zasobów danych systemów podlega krajowym zasadom ochrony danych 

osobowych, 

• Wszystkie wprowadzane dane są przechowywane minimum przez 8 lat. 
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