
 

 
 
 

 

 
 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU 

antybaza.pl/whereabouts/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 2 z 17 
 

 

 

WSTĘP 

 

 Poniższa instrukcja obsługi systemu WHEREABOUTS została stworzona przez 

Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie, aby wyjaśnić jak wykonywać, krok po kroku, 

podstawowe zadania w tym systemie. Poszczególne rozdziały ułożone są w typowej 

kolejności użytkowania systemu. 

 

 W niniejszym dokumencie, użyliśmy fikcyjne nazwiska wszystkich osób zarówno 

na zdjęciach, jak i przykładach. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób jest czysto 

przypadkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



Strona 3 z 17 
 

                          
 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

WSTĘP ..… ............................................................................................................................... 2 

1. UWAGI OGÓLNE ............................................................................................................... 4 

2. LOGOWANIE DO SYSTEMU ................................................................................................ 4 

 2.1. LOGOWANIE .................................................................................................................................... 4 

 2.2. PROBLEMY Z LOGOWANIEM ........................................................................................................... 5 

3. WPISYWANIE DANYCH POBYTOWYCH .............................................................................. 5 

 3.1 ZASADY PRZEKAZYWANIA MIEJSCA POBYTU DO SYSTEMU WHEREABOUTS: ................................. 5 

 3.2 EDYCJA SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH UŻYTKOWNIKA ....................................................................... 6 

 3.3 MODUŁ „LOKALIZACJE” ................................................................................................................... 7 

 3.4 MODUŁ „KALENDARZ” ..................................................................................................................... 9 

  a) Wprowadzanie danych używając wcześniej zdefiniowanej lokalizacji. ...................................... 11 

  b) Wprowadzanie danych dodając jednorazową lokalizację: ......................................................... 13 

            c)  Wprowadzenie 60-minutowe OKNO…………………………………………………………………………………..13   
  
              d)  Zatwierdzenie kwartału……………………………………………………………………………………………………..14 

3.6      USUWANIE I EDYCJA WPROWADZONEJ LOKALIZACJI ........................................................................ 16 

4. TYPOWE PYTANIA ............................................................................................................17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 4 z 17 
 

 

1. Uwagi ogólne 

 
Obsługa systemu wymaga posiadania komputera z dostępem do Internetu. 

Zawodnik aktualizuje informacje w systemie samodzielnie lub wybiera osobę 

za to odpowiedzialną. Ważne jest, aby wyznaczona osoba miała łatwy i szybki dostęp 

do informacji o planach treningowych zawodnika w celu niezwłocznego ich wprowadzania.  

W przypadku niespodziewanych zmian pobytowych czy treningowych zawodnik 

zobowiązany jest do aktualizacji swojego harmonogramu.  

Należy pamiętać, aby po zakończeniu edycji wylogować się. 

 

2. Logowanie do systemu 

 
2.1. Logowanie 

Wejdź na stronę internetową www.antybaza.pl/whereabouts/.  Następnie zaloguj 

się do systemu wprowadzając nazwę użytkownika i hasło, otrzymane drogą pocztową 

od Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. 

 

Wygląd strony logowania do systemu. Użytkownik Kowalski Jan wprowadził swój profil i hasło, a następnie 

zatwierdził przyciskając moduł Zaloguj. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

http://www.antybaza.pl/whereabouts/
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Po zalogowaniu pojawi się Strona Główna, na której użytkownik widzi swoje imię 

i nazwisko oraz nazwę dyscypliny. Wygląd strony prezentuje się jak na ekranie poniżej. 

 

 

 

2.2. Problemy z logowaniem 

 

Jeżeli pojawią się problemy z zalogowaniem, zapomniałeś nazwy użytkownika lub hasła 

skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za monitorowanie systemu wysyłając maila na adres 

antybaza@antydoping.pl. Komisja zaleca jednak  archiwizację swoich danych, po to by uniknąć 

problemów z logowaniem. 

 

3. Wpisywanie danych pobytowych  

 

3.1   Zasady przekazywania miejsca pobytu do systemu WHEREABOUTS: 

 System automatycznie nakłada na każdego zawodnika obowiązek wpisywania danych 

na cały nadchodzący kwartał (3 kolejne miesiące). Obligatoryjnym warunkiem 

zatwierdzenia kwartału będzie uzupełnienie danych każdego dnia  w tym wyznaczanie 

60-minutowego OKNA oraz uzupełnianie danych adresowych każdego użytkownika 

(adres, e-mail, numer telefonu). 

 Sportowiec znajdujący się w grupie ZGZ ma obowiązek wprowadzania danych 

do systemu na kwartał, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego kwartału. 

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na konieczność terminowego uzupełniania swoich 

danych. Opóźnienia wynikające z nieuzupełnienia kalendarza odpowiednio przed 

rozpoczynającym się kwartałem, niepełne  lub niewłaściwe uzupełnienie kalendarza 

skutkuje brakiem możliwości zatwierdzenia kwartału. Niezatwierdzony przez 

zawodnika kwartał równoznaczny jest z nieuzupełnieniem kalendarza. 

 

 

mailto:antybaza@antydoping.pl
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Przedstawione przez zawodnika dane o miejscu pobytu muszą zawierać: 

 Codzienne miejsce zamieszkania sportowca: pełny adres miejsca, w którym 

zawodnik będzie stacjonował (dom, tymczasowe zakwaterowanie, hotel itp.). 

Ten typ lokalizacji obowiązkowy jest dla każdego dnia. 

 Miejsce treningów: godzinę i adres każdego miejsca, w którym zawodnik będzie 

trenował. Jeśli w danym dniu zawodnik nie będzie miał treningu, należy pominąć 

ten typ lokalizacji. 

 Miejsce zawodów: informacje zawierające nazwę zawodów oraz dokładny adres. 

Jeśli w danym kwartale zawodnik nie będzie miał zawodów, należy pominąć 

ten typ lokalizacji. 

 OKNO: to najważniejszy element kalendarza; sportowiec ma obowiązek 

wyznaczenia dla każdego dnia w nadchodzącym kwartale 60-minutowego OKNA 

czasowego pomiędzy godziną 6.00 rano a 23.00, podczas którego będzie mógł być 

poddany badaniom. Może to być dom, miejsce treningu, pracy lub inna lokalizacja, 

która jest najwygodniejsza dla sportowca. Komisja zaleca natomiast, wyznaczenie 

godziny pomiędzy 6.00 a 7.00 rano, gdyż jest najmniej prawdopodobne, że zmienią 

się plany zawodnika, co do jego miejsca pobytu. W przypadku zmiany planów, w 

wyniku których sportowiec nie będzie mógł być we wskazanym przez siebie 

miejscu, zobligowany jest do zaktualizowania informacji przed rozpoczęciem tego 

przedziału czasowego. 

  Powyższe w żaden sposób nie zwalnia sportowca z obowiązku stawienia 

się na badania w dowolnym czasie i miejscu, w wyniku innego wezwania. 

Nie zwalnia także z obowiązku dostarczenia informacji – na żądanie KdZDwS – 

o miejscu swego pobytu, poza wspomnianym 60-minutowym OKNEM. 

Jeśli sportowca nie będzie w miejscu i w czasie określonym w informacji, a nie 

zaktualizował on informacji na ten temat w odpowiednim terminie, i nie określił 

innego OKNA czasowego na ten dzień, to niemożność przeprowadzenia badania  w 

wyniku takiego faktu będzie oznaczała naruszenie przepisów antydopingowych, 

określonych w art. 2.4. Światowego Kodeksu Antydopingowego 

 

3.2 Edycja szczegółowych danych użytkownika 

 

 Kliknij na swoje imię i nazwisko 
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 Otworzy się okno zawierające podstawowe informacje o zawodniku (widok okna 

poniżej). Wprowadź aktualne dane adresowe. W przypadku wprowadzenia 

błędnych danych wybierz opcję Edytuj znajdującą się w lewym dolnym rogu, 

dokonaj zmian i przyciśnij opcję Zapisz, w celu zachowania aktualizacji. 

 

 

 

 Pod personalnymi danymi zawodnika znajdują się dwa moduły: Kalendarz oraz 

Lokalizacje. Poniżej omówimy funkcję każdej z nich. 

 

3.3      Moduł „Lokalizacje” 

 

Zakładka służy do wprowadzenia najczęstszych miejsc i terminów pobytu zawodnika 

tj. treningów, zawodów,  zgrupowań, miejsca zamieszkania, Zdefiniowane lokalizacje 

pozostają zapisane na stałe w systemie, co upraszcza i  przyspiesza wprowadzanie danych w 

przyszłości. Wprowadzenie lokalizacji przed przystąpieniem do wypełniania kalendarza jest 

pomocne, ale nie jest konieczne. 

Należy zwrócić uwagę, że informacje dotyczące lokalizacji będą służyć zespołowi 

kontroli antydopingowej do dotarcia na miejsce badania. W przypadku dużych kompleksów 

sportowych, np. wyższych uczelni sportowych, o rozległych terenach, wielu halach i boiskach 

podanie nazwy ulicy i jej numeru często nie jest wystarczające i w opisie lokalizacji należy 

bardziej precyzyjnie określić miejsce treningu tak, aby zespół kontrolny mógł sprawnie dotrzeć 

na miejsce odbywania treningu. 
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Typowymi lokalizacjami zawodnika są: 

 Dom, 

 Podróż 

 Trening rano, 

 Trening popołudniu, 

 Zgrupowanie w Polsce, 

 Zgrupowanie COS Zakopane, 

 Zgrupowanie COS Cetniewo, 

 Zgrupowanie zagraniczne, 

 Zawody Warszawa/ Gdańsk, 

 Zawody MP/ MŚ/ PŚ, 

 Odnowa biologiczna, 

 Mecz u siebie, 

 Mecz wyjazdowy, 

 

Powyższą listę typowych lokalizacji należy potraktować wyłącznie, jako przykład. 

Każdy użytkownik może zdefiniować i zapisać lokalizacje o innej nazwie. 

W celu dodania lokalizacji przyciśnij moduł Lokalizacje, a następnie opcję Dodaj. 

Pojawi się tabela pt. „Szczegółowe dane lokalizacji”. Wprowadź dane podając dokładny adres 

z ulicą i numerem. Następnie przyciśnij Zapisz w celu zachowania zmian. Opcja „adres 

nieznany” jest pomocna tymczasowo w przypadku gdy zawodnik nie zna adresu np. 

zgrupowania. Obowiązkiem każdego zawodnika jest jednak pozyskanie danych adresowych 

celem wpisania ich do swojego kalendarza. 
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Zawodnik Jan Kowalski wprowadził do systemu zgrupowanie, które odbywa się w COS Cetniewo. W 

polu opis podał dodatkowe informacje dot. treningów tj. godziny treningów. 

 

 Po wprowadzeniu kilku typowych aktywności, okno Lokalizacji będzie wyglądać jak 

poniżej: 

 

 

3.4     Moduł „Kalendarz” 

Po zapisaniu kilku typowych lokalizacji można przystąpić do wprowadzania 

informacji do kalendarza. Przyciśnij moduł Kalendarz. Otworzy się strona służąca do 

wprowadzania danych. Zakładka służy do wprowadzania wcześniej dodanych 

lokalizacji, dodawania jednorazowych lokalizacji a przede wszystkim wprowadzania 

OKNA za pomocą opcji „dodaj okno testowania” Zaznacz dni, w których chcesz 

wprowadzić dane. Możliwe jest zaznaczenie pojedynczych dni, ale i większej liczby dni 

jednocześnie.  

 

Jeśli użytkownik chce wprowadzić taki sam trening np. dla wszystkich 

poniedziałków powinien zaznaczyć kratkę przy nazwie dnia tygodnia (lewa skrajna 

kolumna okna kalendarza).W ten sposób automatycznie zaznaczają się wszystkie 

poniedziałki w miesiącu. 
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W przypadku np. zgrupowań użytkownik może wprowadzić dane jednocześnie 

dla całego tygodnia. W tym celu powinien zaznaczyć kratkę znajdującą się na szczycie tabeli. 

W ten sposób automatycznie zaznaczają się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku 

do niedzieli. 
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Następnie wprowadzanie danych może odbyć się na dwa sposoby:  

 

a)  dodając wcześniej zdefiniowaną lokalizację (opcja przydatna do systematycznie 

powtarzających się treningów o ustalonych porach i ustalonym miejscu) 

 

b)  dodając jednorazową lokalizację 

 

Najważniejszym elementem kalendarza jest wyznaczenie dla każdego dnia 60 min OKNA za 

pomocą opcji: 

 

                 c)   dodaj okno testowania 

Po uzupełnieniu kwartału konieczne jest zatwierdzenie kwartału za pomocą opcji: 

                d)   zatwierdź kwartał 

 

Poniżej omówimy każdą z nich: 

 

a) Wprowadzanie danych używając wcześniej zdefiniowanej lokalizacji. 

 

Po zaznaczeniu dni, wybierz wcześniej zdefiniowana przez siebie lokalizację 

z rozwijanego menu, znajdującego się poniżej tabeli. Następnie zatwierdź przyciskając opcję 

„Dodaj”. 

Aby wprowadzić kolejne treningi należy postępować analogicznie jak opisano 

w poprzednim zdaniu. Jeżeli zawodnik trenuje kilka razy w ciągu dnia, należy wprowadzić 

dane wszystkich treningów. 
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Przykład wprowadzania do harmonogramu treningów na miesiąc marzec. Zawodnik trenuje 

codziennie od poniedziałku do piątku, więc zaznaczył wszystkie interesujące go dni i z rozwijanego menu 

wybrał wcześniej zdefiniowaną przez siebie lokalizację. 

 

Następnie kliknął „Dodaj” i system zapisał aktualizacje.  
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b) Wprowadzanie danych dodając jednorazową lokalizację: 

 

W systemie można wprowadzać również lokalizacje, które nie były wcześniej 

zdefiniowane. Ułatwia to zapisywanie nietypowego, rzadko powtarzającego się miejsca 

treningu, zgrupowania czy zawodów. W tym celu należy zaznaczyć dni, w których odbywa się 

wydarzenie, a następnie przycisnąć opcję „Dodaj jednorazową lokalizację”. Po wpisaniu 

szczegółów lokalizacji należy zatwierdzić poprzez „Dodaj”. Zapisana w ten sposób lokalizacja 

zostanie dodana do wybranych dni. 

 

c)        Wprowadzanie 60-minutowego OKNA  

 

 W celu wyznaczenia 60-min. OKNA należy zaznaczyć wybrane dni w kalendarzu,          

a następnie przycisnąć opcję „Dodaj okno testowania”. Wyznaczenie OKNA możliwe jest 

pomiędzy godziną 6.00 rano a 23.00. Komisja zaleca natomiast, wyznaczenie godziny 

pomiędzy 6.00 a 7.00 rano, gdyż jest najmniej prawdopodobne, że zmienią się plany 

zawodnika, co do jego miejsca pobytu. Obowiązkiem każdego zawodnika jest również 

wskazanie adresu, aby Komisja znała lokalizację przeprowadzenia kontroli antydopingowej. 

Kontrola może odbyć się w domu, podczas treningu, pracy lub innej lokalizacja, która jest 

najwygodniejsza dla sportowca. W przypadku zmiany planów, w wyniku, których sportowiec 

nie będzie mógł być we wskazanym przez siebie miejscu, zobligowany jest do zaktualizowania 

informacji. Wyznaczenie OKNA jest obowiązkowym elementem dla każdego dnia kalendarza. 
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Przykład wprowadzania do kalendarza OKNA (60-min okna), podczas którego zawodnik będzie we 

wskazanym przez siebie miejscu mógł być poddany kontroli antydopingowej. 

 

 

d) Zatwierdzenie kwartału 

Po prawidłowym uzupełnieniu kalendarza należy przycisnąć opcję:                

”Zatwierdź kwartał”. W przypadku niepełnego lub niewłaściwego uzupełnienia przez 

zawodnika choćby kilku dni w nadchodzącym kwartale, system nie zatwierdzi 

wprowadzonych danych.  
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Widok prawidłowo uzupełnionego kalendarza. 
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3.5 Usuwanie i edycja wprowadzonej lokalizacji 

 

 W przypadku, gdy użytkownik pomylił się wprowadzając błędne dane lub zmieniły 

się plany treningowe zawodnika, należy usunąć lub edytować dany wpis. W tym celu przyciśnij 

na błędnie wprowadzoną do kalendarza lokalizację. Pojawi się okienko pt. „Szczegóły akcji”.  

Wprowadź zmiany poprzez przyciśnięcie opcji Edytuj lub usuń wpis. 
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4. Typowe pytania 

1. Zawodnik pierwotnie planował trening w poniedziałek i informacje o treningu zostały 

wprowadzone do systemu. Jednak w niedzielę odbył się wyczerpujący mecz, po którym trener 

zdecydował, że poniedziałkowy trening przed południem nie odbędzie wogóle, aby dać 

zawodnikom dodatkowy czas na regenerację. 

 

 W takim przypadku należy bezzwłocznie aktualizować dane pobytowe zawodnika w systemie 

antybaza. Zaleca się również poinformowanie o tym fakcie Komisję, wysyłając krótkiego maila na 

adres antybaza@antydoping.pl. 

W przypadku gdyby Biuro Komisji już wcześniej zaplanowało badanie antydopingowe i zespół 

kontroli przyjechałby na trening, który został odwołany, ale zmiany w systemie zostały wcześniej 

naniesione przez użytkownika, to Komisja nie będzie wnioskowała o ukaranie zawodnika.  

 

2.  Użytkownik zapomniał profilu użytkownika i/lub hasła. 

 

W celu uzyskania profilu i odzyskaniu hasła lub jego zmiany należy skontaktować 

się z administratorem systemu przesyłając mail na adres antybaza@antydoping.pl. Dane zostaną 

odesłane drogą elektroniczną. Komisja prosi jednak o archiwizację swoich danych, po to by zawodnik 

nie miał problemów z logowaniem. 

 

3.  Czy w systemie należy zaznaczać tylko informacje o treningach i zgrupowaniach? 

 

System służy do gromadzenia informacji o lokalizacji zawodnika. W związku z tym, użytkownik 

zobowiązany jest do wprowadzania danych pobytowych zawodnika zarówno w domu, na treningu, 

zgrupowaniu, na zawodach oraz wyznaczenie 60-minutowego OKNA. 

 

 4.   Zawodnik chciał wprowadzić 5 kwietnia swoje dane na kwartał kwiecień-czerwiec.   

      Uzupełnił  dane, nie może jednak zatwierdzić kwartału. Dlaczego? 

 

Komisja pragnie zwrócić szczególną uwagę na konieczność terminowego uzupełniania swoich 

harmonogramów. Zatwierdzenie kwartału jest możliwe wyłącznie przed rozpoczęciem danego 

kwartału, ponieważ system nie zatwierdza danych wprowadzonych „wstecz”. Stąd dane 

uzupełnione 5 kwietnia nie będą mogły być już zatwierdzone.  

 

 5.   Jakie są skutki niezatwierdzenia kwartału? 

Brak zatwierdzenia przez zawodnika kwartału jest równoznaczny za z nieuzupełnieniem 

kalendarza. 

 

mailto:antybaza@antydoping.pl
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