
Obiegówka pozwala zweryfikować czy student rozliczył się z Uczelnią. Obiegówka w 

USOSweb jest wydawana przez dziekanat (dla osób kończących studia) oraz wypełniana przez 

wyznaczone osoby w ramach poszczególnych jednostek UW. Obiegówka powinna być w pełni 

uzupełniona przed odbiorem dyplomu. 

Elektroniczna obiegówka jest udostępniana bezpośrednio pracownikom Uniwersytetu, którzy 

odpowiadają na pytania dotyczące rozliczeń studentów. Nie jest wymagana osobista wizyta 

studenta w jednostkach takich jak BUW (o ile nie ma zaległości – jeśli są należy je uregulować 

np. oddając książki). Obiegówka zawiera również pytania skierowane do samego studenta, 

dotyczące utrzymywania przez UW kontaktu z absolwentami. 

Aby zobaczyć swoją obiegówkę i sprawdzić stan jej wypełnienia należy po zalogowaniu do 

USOSweb: 

1. W zakładce Dla wszystkich przejść do modułu Obiegówki. 

2. Kliknąć na swoją obiegówkę i sprawdzić czy na wszystkie pytania została udzielona 

odpowiedź "TAK". 

3. Jeśli widnieje odpowiedź negatywna, należy uregulować swoje zobowiązania wobec 

Uczelni  oraz poprosić osobę odpowiadającą o odnotowanie tego faktu w 

USOSweb. Jeśli nie ma odpowiedzi - należy poczekać aż się pojawią i wtedy 

zweryfikować swoją obiegówkę. 

Rozliczenia z BUW (obiegówka)  

Rozliczenia realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną 

poprzez platformę USOSWeb. Czas realizacji rozliczenia z BUW trwa do 5 dni roboczych. 

Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak 

wypożyczeń i nieuregulowanych należności finansowych). Obowiązek rozliczenia z BUW 

dotyczy również studentów UW, którzy nie korzystali z BUW. 

● Uzyskanie rozliczenia na koniec studiów I stopnia oznacza likwidację konta 

bibliotecznego. Student rozpoczynający studia II stopnia na UW musi ponownie 

aktywować konto biblioteczne. 

● Rozliczenie obiegówki na studiach II stopnia również oznacza likwidację konta w 

BUW. Jeżeli student chciałby nadal korzystać z Biblioteki należy:  

o założyć płatną kartę biblioteczną (20 zł), która uprawnia do korzystania ze 

zbiorów BUW na miejscu, bez wypożyczeń książek do domu 

o lub zarejestrować się w Klubie Absolwenta. Karta z Klubu Absolwenta daje 

możliwość wypożyczania 3 książek i uprawnia do korzystania ze zbiorów BUW 

na miejscu. Karta nie daje dostępu do zasobów elektronicznych z domu. 

Zwracamy uwagę, że akceptacja elektronicznej obiegówki – podobnie jak papierowej – przez 

Bibliotekę Uniwersytecką będzie równoznaczna z zamknięciem konta bibliotecznego, chyba że 

absolwent pozostaje studentem innego kierunku. 

 

https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/rozliczenia-z-buw/
http://opac.buw.uw.edu.pl/aktywacja
http://klubabsolwentow.uw.edu.pl/

