
PLAN PRACY NA ROK 2018 

 Studenckie Koło Naukowe Geologów 

Lp. Nazwa zadania 

Termin 

realizacji 

zadania 

Kwota jaką koło naukowe zaplanowało na poszczególne zadanie 

Wyżywienie 

i noclegi 

(ryczałt 

razem) 

Przejazdy 
Materiały 

biurowe 

Poligrafia, 

druk, ksero 
Catering 

Usługa 

gastrono

miczna 

Usługa 

hotelowa 
Inne RAZEM 

 

Warsztaty, lekcje i zajęcia 
terenowe dla uczniów szkół 
w ramach całorocznego projektu 

„I Ty możesz zostać geologiem!” 

styczeń-
grudzień 

       
3 000 zł (konkurs 

grantów RKN) 
3 000 zł 

 

Udział członków Koła 
w konferencjach o zasięgu 
lokalnym, regionalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym 

styczeń-
grudzień 

4 000 zł 1 500 zł       5 500 zł 

 

Zebrania SKNG, odczyty; 
przygotowanie merytoryczne do 
wakacyjnego obozu naukowego, 
pozyskanie sponsorów 

styczeń-
grudzień 

         

 
Organizacja V Ogólnopolskiego 
Zjazdu Studenckich Kół 
Geologicznych 2018 

styczeń-
październik 

       
5 000 zł (konkurs 

grantów RKN) 
5 000 zł 

 

Cykl warsztatów ukazujących 
praktyczne aspekty pracy geologa 
prowadzonych m.in. przez 
pracowników PIG-PIB, ING 

styczeń - 
grudzień 

       
2 500 zł (konkurs 

grantów RKN) 
2 500 zł 

 

Prowadzenie i aktualizowanie 
strony internetowej Koła 
(http://www.geolodzy.uni.wroc.pl) 
oraz strony na facebooku 
(https://www.facebook.com/skng.
uwr/) 

styczeń – 
grudzień 

         

 

Relacjonowanie wydarzeń w Kole 
za pomocą mediów 
społecznościowych (Facebook, 
Instagram) 

styczeń- 
grudzień 

         

 

Spotkania SKNG w ramach projektu 
„Zawód: geolog”: wykłady 
zaproszonych gości oraz 
pracowników ING 

styczeń- 
grudzień 

         



 
Projekt naukowy „Kruszce Dolnego 
Śląska” (SGZ) 

styczeń-
grudzień 

         

 
Comiesięczne spotkania sekcji 
mineralogicznej (SM) 

styczeń- 
grudzień 

         

 

Całoroczna współpraca z 
Geoparkiem Przedgórze Sudeckie: 
udział w organizowanych 
wydarzeniach, staże podczas 
projektów 

styczeń- 
grudzień 

         

 

Projekt z Geoparkiem Przedgórze 
Sudeckie i Uniwersytetem 
Przyrodniczym związany z 
zaprojektowaniem geologicznego 
ogrodu nauki w Piławie Górnej 

styczeń-
grudzień 

         

 

Projekt naukowy „Sudety i Góry 
Kruszcowe, łączy nas Masyw 
Czeski” we współpracy z 
Technische Universität 
Bergakademie we Freibergu (SGZ) 

styczeń-
grudzień 

         

 Dni Hydrogeologa 2018 (SH) 
styczeń-
grudzień 

900 zł 200 zł       1 100 zł 

 
Przygotowanie i organizacja 
wystawy minerałów w Instytucie 
Nauk Geologicznych 

styczeń - 
grudzień 

         

 

Pomoc przy porządkowaniu 
zbiorów muzealnych w Muzeum 
Mineralogicznym oraz Muzeum 
Geologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego  

styczeń-
czerwiec 

         

 
Prowadzenie i aktualizowanie 
strony internetowej projektu 
„Kruszce Dolnego Śląska” (SGZ) 

styczeń-
grudzień 

         

 

Spotkania Sekcji Petrologii 
połączone z odczytami studentów; 
referaty przygotowujące do badań 
laboratoryjnych oraz terenowych 
(SP) 

styczeń-
grudzień 

         

 

Całoroczne wyjazdy/wyjścia Sekcji 
do firm, instytucji branżowych, 
muzeów, na budowy, obiekty 
hydrotechniczne (SH) 

styczeń-
grudzień 

800 zł 300 zł  200 zł     1 300 zł 

 Współpraca z Parkiem styczeń- 450 zł 250 zł       700 zł 



Wielokulturowym „Stara Kopalnia” 
w Wałbrzychu 

grudzień 

 
Przygotowanie dydaktycznych 
zestawów skał dla szkół 

styczeń- 
czerwiec 

   300 zł     300 zł 

 

Spotkania Sekcji Geologii Złóż 
połączone z odczytami referatów 
na tematy złożowe, relacji z badań 
terenowych oraz sprawozdań z 
projektu „Kruszce Dolnego Śląska"  
(SGZ) 

styczeń-
grudzień 

         

 
Dni Wody 2019 – przygotowanie 
stoiska (SH) 

styczeń 
czerwiec 

   300 zł    300 zł 600 zł 

 

Spotkania Sekcji Paleontologii i 
Stratygrafii wraz z odczytami oraz 
nauką poprawnego preparowania 
skamieniałości (SPiS) 

styczeń-
marzec 

         

 

1-dniowe wyjazdy badawcze w celu 
pobrania próbek skalnych do 
projektu naukowego „Kruszce 
Dolnego Śląska” (SGZ) 

styczeń-
grudzień 

         

 Spotkania Sekcji Hydrogeologii (SH) 
styczeń-
grudzień 

         

 
GeoKino – spotkania z filmem 
geologicznym 

styczeń-
grudzień 

         

 

Cykl spotkań warsztatowych z 
obsługi oprogramowania „ArcGIS” 
w ramach projektu „Kruszce 
Dolnego Śląska” (SGZ) 

styczeń-
grudzień 

         

 
Wykłady i spacery: Wrocław – 
miasto pełne geologii 

styczeń-
grudzień 

         

 

Pomoc w Muzeum Geologicznym 
przy opisywaniu eksponatów 
i organizacji zbiorów; digitalizacja 
zbiorów Muzeum (SPiS) 

styczeń-
grudzień 

         

 

Wizyty w ośrodkach 
wydobywczych, w celu poznania 
metodologii badań kruszców w 
ramach projektu naukowego 
„Kruszce Dolnego Śląska” (SGZ) 

styczeń-
grudzień 

         

 
Stworzenie kolekcji skał i szlifów 
Studenckiego Koła Naukowego 

styczeń-
grudzień 

         



Geologów  

 
Całoroczny projekt badawczy; 
badania terenowe, wyjazdy do 
ośrodków badawczych (SP) 

styczeń-
grudzień 

       
5 000 zł (konkurs 

grantów RKN) 
5 000 zł 

 
Badania terenowe w dolnośląskich 
miejscowościach uzdrowiskowych 
(SH) 

styczeń-
grudzień 

800 zł 450 zł       1 250 zł 

 

Prowadzenie badań 
laboratoryjnych przy użyciu 
mikroskopu polaryzacyjnego oraz 
kruszcowego w ramach projektu 
naukowego „Kruszce Dolnego 
Śląska” (SGZ) 

styczeń-
grudzień 

         

 
Cykl wyjazdów „Klucze do geologii 
Masywu Czeskiego i Sudetów” 

styczeń-
grudzień 

2 500 zł 1 000 zł  200 zł     3 700 zł 

 

Giełda projektów SKNG – spotkanie 
w celu omówienia planowanych na 
rok 2018 projektów oraz szkolenie 
praktyczne z działalności w kole dla 
nowych członków 

styczeń          

 

1-dniowy wyjazd terenowy z 
udziałem studentów geologii z 
Uniwersytetu Santo Tomás 
(Santiago, Chile) w rejon 
Przedgórza Sudeckiego oraz 
Sudetów 

styczeń 400 zł 200 zł       600 zł 

 

Sesja referatowa pt. „Poznajemy 
geologię Chile” z uczestnictwem 
studentów geologii z Uniwersytetu 
Santo Tomás (Santiago, Chile) 

styczeń          

 
Wizyta w Muzeum Przyrodniczym 
Uniwersytetu Wrocławskiego (SPiS) 

luty          

 

1-dniowe badania terenowe w 
Nowym Kościele ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień 
mineralogicznych (SM) 

luty 400 zł        400 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
Myszkowie (SGZ) 

luty 400 zł        400 zł 

 
3-dniowe badania terenowe Sekcji 
Petrologii na terenie Sudetów (SP) 

luty 735 zł        735 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
Kopalni gipsu i anhydrytu „Nowy 

luty 400 zł        400 zł 



Ląd” (SGZ) 

 
Uzupełnianie kolekcji dydaktycznej 
i wystawy w gablocie Zakładu 
Stratygrafii (SPiS) 

luty-grudzień          

 
Pomoc w organizacji Wrocławskiej 
Giełdy Minerałów, Skamieniałości 
i Wyrobów Jubilerskich 

marzec          

 
1-dniowe badania terenowe w 
zamkniętym kamieniołomie 
wapienia w Lisowicach (SPiS) 

marzec 400 zł        400 zł 

 
Shortcourse z metod oraz sprzętu 
wykorzystywanego w badaniach 
petrologicznych (SP) 

marzec          

 
1-dniowe badania terenowe 
w kopalni węgla brunatnego 
„Bełchatów” (SPiS) 

marzec 400 zł        400 zł 

 

1-dniowe badania terenowe w 
Piławie ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień 
mineralogicznych (SM) 

marzec 400 zł        400 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
Kopalni soli „Kłodawa” 

marzec 400 zł        400 zł 

 

Spotkanie Sekcji Paleontologii i 
Stratygrafii w celu omówienia 
badań terenowych 
przeprowadzonych w marcu (SPiS) 

marzec          

 
1-dniowe badania terenowe 
w Zakładach Górniczych „Lubin” 
(SM) 

marzec 400 zł        400 zł 

 Sesja referatowa całego SKNG  kwiecień          

 
Udział w ogólnopolskich 
warsztatach geofizycznych 
„Geosfera” 

kwiecień 2 000 zł       
2 000 zł (opłata 
konferencyjna) 

4 000 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
Masywie Strzegomskim (SM) 

kwiecień 400 zł        400 zł 

 
Mecz w piłkę nożną o puchar 
Instytutu Nauk Geologicznych 

kwiecień          

 
Sesja referatowa Sekcji Petrologii 
(SP) 

kwiecień          

 
Badania terenowe rzek i źródeł na 
terenie Polski i Europy 

kwiecień-
październik 

2 000 zł 1 000 zł  300 zł    
500 zł 

(odczynniki, 
sprzęt 

3 800 zł 



laboratoryjny i 
pomiarowy) 

 
1-dniowe badania terenowe w 
górach kaczawskich dotyczące 
kruszców szlachetnych (SM) 

kwiecień 400 zł        400 zł 

 
Organizacja warsztatów „Metal 
Day” z przedstawicielami Boliden 
AB (SGZ) 

kwiecień          

 
Udział w VIII Międzynarodowych 
Warsztatach dla Młodych 
Hydrogeologów 2018 

kwiecień-
październik 

 200 zł  200 zł    
1 500 zł (opłata 
konferencyjna) 

1 900 zł 

 
2-dniowe badania terenowe na 
hałdzie kopalni w miejscowości 
Zalas 

kwiecień 1360 zł        1360 zł 

 

2-dniowe badania terenowe z 
nawiązaniem współpracy z 
Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

kwiecień-maj 400 zł        400 zł 

 
Obóz naukowy Sekcji Hydrogeologii 
2018 (SH) 

kwiecień-
październik 

1 500 zł 400 zł  200 zł    

400 zł 
(odczynniki, 

sprzęt 
laboratoryjny) 

2 500 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
Kopalni granitu „Barcz I Strzegom” 
(SGZ) 

kwiecień 400 zł        400 zł 

 
Wyjazd do Muzeum Teria Mineralia 
we Freibergu w ramach obozu 
naukowego sekcji mineralogii (SM) 

kwiecień-maj 2000 zł        2000 zł 

 
Warsztaty z tworzenia form 
silikonowych do gipsowych 
odlewów skamieniałości (SPiS) 

kwiecień        
100 zł (zakup 
materiałów) 

100 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
KWK „Ziemowit”/kopalni siarki 
„Osiek” 

kwiecień 400 zł        400 zł 

 

1-dniowe badania terenowe w 
Szklarach ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień 
mineralogicznych (SM) 

kwiecień 400 zł        400 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
kopalni „Czatkowice” w 
Krzeszowicach 

kwiecień 400 zł        400 zł 

 Spotkanie Sekcji w celu kwiecień          



podsumowania i omówienia badań 
terenowych w kwietniu (SPiS) 

 
Obóz naukowy SKNG – „Majówka 
z geologią” 

maj 1 000 zł        1 000 zł 

 
Wyprawa rowerowa na wyspę 
Bornholm 

maj 2 000 zł 1 500 zł       3 500 zł 

 
Sporządzenie geologicznego 
przewodnika rowerowego po 
wyspie Bornholm 

maj          

 
Letni obóz naukowy Sekcji 
Petrologii (SP) 

maj 1 575 zł   200 zł     1 775 zł 

 

Kilkudniowy wyjazd terenowy 
Sekcji Geologii Złóż – badania 
okruszcowania Dolnego Śląska 
(SGZ) 

maj 1 450 zł        1 450 zł 

 

1-dniowe badania terenowe w 
Lubaniu ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień 
mineralogicznych (SM) 

maj 400 zł        400 zł 

 

Wyjazd do Technische Universität 
Bergakademie we Freibergu w 
ramach projektu „Sudety i Góry 
Kruszcowe, łączy nas Masyw 
Czeski” 

maj 1 450 zł        1 450 zł 

 
2-dniowe badania terenowe na 
hałdzie kopalni w miejscowości 
Ogrodzieniec-Podzamcze (SPiS) 

maj 1 360 zł        1 360 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
kamieniołomie granitu, Strzelin 

maj 400 zł        400 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
Mokrzeszowie (SPiS) 

maj 400 zł        400 zł 

 

Pomoc przy organizacji corocznej 
„Nocy Muzeów” – Muzeum 
Geologiczne, Muzeum 
Mineralogiczne 

maj          

 

1-dniowe badania terenowe w 
Miedziance ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień 
mineralogicznych (SM) 

maj 400 zł        400 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
kamieniołomie w Piławie Górnej 

maj 400 zł        400 zł 

 1-dniowe badania terenowe w maj 400 zł        400 zł 



kopalni iłów w Gnaszynie (SGZ) 

 
Zebrania organizacyjne przed 
wakacyjnym obozem naukowym 

maj - czerwiec          

 
Wiosenna sesja referatowa Sekcji 
oraz omówienie badań terenowych 
w maju (SPiS) 

maj          

 
Zebranie SKNG, podsumowanie 
działalności Koła w roku 
akademickim 2017/2018 

maj          

 
Spotkanie Sekcji w celu 
podsumowania działalności w roku 
akademickim 2017/2018 

czerwiec          

 
1-dniowe badania terenowe w 
Kopalni KGHM (Lubin/Rudna) (SGZ) 

czerwiec 400 zł        400 zł 

 Wyprawa na wyspę Wolin lipiec 2 000 zł 1 500 zł       3 500 zł 

 
Obóz naukowy Sekcji Geologii Złóż 
(SGZ) 

lipiec-sierpień 3 850 zł        3 850 zł 

 
Coroczny, zagraniczny obóz 
naukowy SKNG 

lipiec-
wrzesień 

5 000 zł        5 000 zł 

 
Pomoc w organizacji konferencji 
Polskiego Towarzystwa 
Mineralogicznego 

lipiec - 
wrzesień 

         

 
1-dniowy wyjazd do Zabytkowej 
Kopalni Srebra w Tarnowskich 
Górach (SGZ) 

wrzesień 400 zł        400 zł 

 
Pomoc przy organizacji i udział 
w Dolnośląskim Festiwalu Nauki 
(SKNG) 

wrzesień          

 

Wizyta na spotkaniu 
organizacyjnym studentów I roku 
geologii i inżynierii geologicznej w 
celu przedstawienia działania Koła 

wrzesień          

 
Walne Zgromadzenie Koła, wybory 
nowych władz 

październik          

 

1-dniowe badania terenowe w 
Piechowicach ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień 
mineralogicznych (SM) 

październik 400 zł        400 zł 

 
Udział czynny w konferencji 
Polskiego Towarzystwa 
Mineralogicznego  

październik 525 zł       
2 000 zł 
(opłata 

konferencyjna) 
2 525 zł 

 Udział czynny w V Ogólnopolskim październik 2 000 zł        2 000 zł 



Zjeździe Studenckich Kół 
Geologicznych 2018 

 
Spotkanie organizacyjne Sekcji w 
celu omówienia planu pracy na rok 
akademicki 2018/2019 (SPiS) 

październik          

 
1-dniowe badania terenowe w 
Kopalni granitu w Siedlimowicach  

październik 400 zł        400 zł 

 

1-dniowe badania terenowe w 
Szklarskiej Porębie ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień 
mineralogicznych (SM) 

październik 400 zł        400 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
miejscowości Dzikowiec (SPiS) 

październik 400 zł        400 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
Kopalni KGHM (Lubin/Rudna)  

październik 400 zł        400 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
okolicach Góry św. Anny/Geopark 
Krajowy (SPiS) 

październik 400 zł        400 zł 

 
Organizacja warsztatów 
„Geotalent” z przedstawicielami 
PGNiG (SGZ) 

listopad          

 

Prezentacja będąca 
podsumowaniem wakacyjnego 
obozu naukowego SKNG wraz ze 
spotkaniem informacyjnym dla 
nowych członków Koła 

listopad          

 
Organizacja wystawy zdjęć 
z wakacyjnego obozu naukowego 

listopad    200 zł     200 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
Kopalni Odkrywkowej Surowców 
Drogowych w Nasławicach (SGZ) 

listopad 400 zł        400 zł 

 

Tygodniowy wyjazd naukowy do 
niemieckich uczelni, instytucji oraz 
ośrodków badawczych związanych 
z badaniami petrologicznymi w 
ramach współpracy z Niemiecką 
Centralą Wymiany Studenckiej 
(DAAD) (SP) 

listopad 1 750 zł   200 zł     1 950 zł 

 
1-dniowe badania w kopalni cynku i 
ołowiu „Pomorzany” w Olkuszu 

listopad 400 zł        400 zł 

 
1-dniowe badania terenowe w 
Gębczycach ze szczególnym 

listopad 400 zł        400 zł 



uwzględnieniem zagadnień 
mineralogicznych (SM) 

 

Spotkanie Sekcji w celu 
przygotowania do udziału w 
konferencji „Młodzi w 
Paleontologii” (SPiS) 

listopad          

 
Udział w Giełdzie Kół Naukowych 
UWr 

listopad          

 
Udział w konferencji „Młodzi w 
Paleontologii” (SPiS) 

listopad 400 zł 100 zł       500 zł 

 
Pomoc w organizacji Wrocławskiej 
Giełdy Minerałów, Skamieniałości 
i Wyrobów Jubilerskich 

listopad          

 
1-dniowy wyjazd do Podziemnej 
Trasy Turystycznej Kopalni „Wiry” 
(SGZ) 

grudzień 400 zł        400 zł 

 
Wyjazd na Barbórkę połączony 
z badaniami terenowymi Koła 

grudzień 2 000 zł        2 000 zł 

 
1-dniowe badania w kopalni cynku i 
ołowiu „Pomorzany” w Olkuszu 
(SGZ) 

grudzień 400 zł        400 zł 

 
Zimowa sesja referatowa Sekcji 
Paleontologii i Stratygrafii (SPiS) 

grudzień          

 
Spotkanie podsumowujące 
działanie Sekcji Geologii Złóż w 
roku 2018 (SGZ) 

grudzień          

 Wigilia SKNG grudzień          

 
Wyjazd do Warszawy na galę 
ogólnopolskiego konkursu StRuNa 

grudzień  300 zł       300 zł 

          RAZEM: 92 905 zł 

 

sporządziła: Małgorzata Nowak 

      telefon: 694 477 449 ......................................... 

 

........................................ 

 e-mail: malgno93@gmail.com podpis Przewodniczącego Koła  

 

podpis Opiekuna KN 

  

SGZ – Sekcja Geologii Złóż, SH – Sekcja Hydrogeologii, SM – Sekcja Mineralogii, SPiS – Sekcja Paleontologii i Stratygrafii, SP - Sekcja Petrologii 


