
Aneks do regulaminu czytelni 

obowiązujący od 25 maja 2020 r. 

 
Mając na uwadze bezpieczeństwo wnioskodawców oraz pracowników, w związku z 
zagrożeniem związanym z koronawirusem, wprowadzone zostają dodatkowe regulacje 
obowiązujące w Czytelni Naukowej w IPN Oddział w Poznaniu, jako uzupełnienie do 
Zarządzenia Prezesa IPN nr 50/19 Regulaminu Czytelni. 
 

1. Zabrania się korzystania z czytelni osobom posiadającym objawy COVID-19. 
2. Udostępnianie odbywa się wyłącznie na wyznaczonym stanowisku wskazanym 

przez referenta sprawy lub osobę pełniącą dyżur w czytelni. 
3. Czytelnia jest czynna od 9.00 do 15.00, z półgodzinną przerwą od 11.45  

do 12.15 na wietrzenie i dezynfekcję stanowisk. Nie ma dyżurów 
popołudniowych. 

4. Wizyty w czytelni umawia się telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail – 
pracownik IPN wpisuje termin do terminarza i wyznacza stanowisko w czytelni 
oraz potwierdza rezerwację wraz ze wskazaniem numeru stanowiska. 

5. Wnioskodawca ma możliwość wyboru następujących terminów rezerwacji:  
A) 9.00 – 11.45, 
B) 12.15 – 15.00, 
C) 9.00 – 15.00 . 

6. W czasie przerwy, w przypadku rezerwacji od 9.00 do 15.00 – wnioskodawca 
zobowiązany jest opuścić teren Oddziału IPN (nie dot. pracowników IPN).  

7. Wnioskodawca może przebywać na terenie oddziału i czytelni wyłącznie  
w przyniesionej przez siebie maseczce lub przyłbicy. Dotyczy to również 
pracowników IPN. 

8. Wnioskodawca jest zobowiązany do skorzystania z płynów do dezynfekcji 
każdorazowo po wejściu do czytelni (dostępnego w czytelni ) lub rękawiczek. 

9. Wnioskodawca nie może samodzielnie poruszać się po budynku. 
10. Pomieszczenie socjalne jest nieczynne dla wnioskodawców (zakaz spożywania 

posiłków i przygotowywania napojów). 
11. Obsługą wnioskodawcy w czytelni zajmuje się referent sprawy. 
12. Wstrzymany jest dostęp do księgozbioru oraz innych niż elektroniczne pomocy 

ewidencyjnych. 
13. W czytelni, poza dokumentacją wynikającą z Zarządzenia nr 50/19, znajdują się 

tylko niezbędne formularze wniosków. 
14. W wyznaczonym w czytelni miejscu dla dyżurującego może przebywać tylko 

pracownik archiwum IPN. 
15. Płatność za zamówione kopie materiałów archiwalnych możliwa jest tylko 

przelewem. 
16. Korzystanie z czytelni przez wnioskodawcę oznacza akceptację powyższego 

regulaminu. 

 

 


