
 

Uchwała Nr 44/2011 

Senatu AGH z dnia 2 MARCA 2011 r. 

 

w sprawie opinii Senatu o powołaniu przez Rektora jednostki 

pozawydziałowej pod nazwą Centrum Pierwiastków Krytycznych 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 

2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. +zmiany) Senat AGH: 
1. pozytywnie opiniuje powołanie przez Rektora jednostki 

pozawydziałowej o nazwie: „Centrum Pierwiastków Krytycznych”, 
2. Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Centrum zostaną 

określone w Regulaminie, który zostanie wprowadzony w formie 
Zarządzenia Rektora.  

 
Informacja o CENTRUM PIERWIASTKÓW KRYTYCZNYCH (CPK AGH)  

Metale strategiczne - pierwiastki krytyczne 

 Nazwa pierwiastki krytyczne (PK) pojawiła się prawie równocześnie w 
kilku miejscach. 30 października 2009 opublikowany został raport Bayrona 

Kinga p.t. "Rare Earth and Other Critical Technology Metals". W październiku 
z tego samego roku ukazała się raport nazywany „Deklaracją Luleålską”, pod 

którą podpisało się sześć europejskich uniwersytetów, sześć instytucji typu 
Geological Survey, 13 innych organizacji oraz 10 jednostek przemysłowych w 

tym KGHM z Polski. W styczniu 2010 roku ogłoszony zostaje również raport 
grupy roboczej "Raw Materials Supply Group" europejskiej komisji 

"Enterprice and Industry". Jednym z powodów, który zmobilizował komisje 

europejskie do działania było ograniczenie eksportu Ziem Rzadkich przez 
głównego ich producenta - Chiny. Komisja europejska przygotowała listę 

pierwiastków krytycznych, czyli takich od których zależy rozwój nowych 
technologii przemysłowych. Na tej liście obok pierwiastków znalazły się też 

takie surowce mineralne jak baryt, diatomit, talk i inne. Kilka pozycji z list 
europejskiej występuje w granicach RP. CPK powinno stać się jednostką 

łączącą działania AGH z przemysłem i instytucjami europejskimi.  
 Celem CPK jest koordynacja działalności AGH i przemysłu w zakresie 

zagadnień związanych ze złożami pierwiastków krytycznych, wydobycia 
kopalin, technologiami wzbogacania, otrzymywania i wytwarzania nowych 

materiałów. Nadrzędnymi zadaniami będzie prezentowanie w kraju i za 
granicą, osiągnięć badawczych AGH w zakresie PK, analiza opracowań 

dotyczących gospodarki surowcami krytycznymi, analiza potencjalnych źródeł 
metali krytycznych, w tym recyklingu, opracowywanie projektów rozwiązań 

teoretycznych i praktycznych w zakresie oceny geologicznej, technologii 

wzbogacania i otrzymywania PK i nowych materiałów. Niektóre pierwiastki z 



listy europejskiej są obecnie eksploatowane w Polsce, zaś inne były kiedyś 

odzyskiwane w procesach rafinacji metali. 
Lista krytycznych rzadkich materiałów dla UE, charakteryzujących się 

najwyższym ryzykiem wyczerpania zasobów i zaopatrzenia rynku: 

Antymon , Beryl ,Kobalt , Fluoryt, Ind, Gal , German , Grafit , Magnez, Niob 
PGMs (platyna, pallad, iryd, rod, ruten i osm) 

Ziemie Rzadkie (itr, skand, i tak nazywane lantanowce (lantan, cer, 
prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, 

erb, tul, iterb i lutet), Tantal,, Wolfram 
 Generalnie, Komisja Europejska wskazuje na 41 różnego rodzaju 

materiałów specjalnej uwagi, w której znajdują się jeszcze takie metale jak:  

Cu, Re, Te, Al, Mo, Zn, Ni, Mn, V, Ag, Li, B, Si, Ti, Cr i Fe oraz takie surowce 

jak: baryt, diatomit, talk, perlit,  skalenie, bentonity, iły  

W raporcie opublikowanym również w październiku 2010 roku, przez Tom'a 
Vulcan, pojawia się nieco inna grupa metali (por. tabela poniżej)    

 Strategic 

Metals A-F 

Strategic 

Metals G-L 

Strategic Metals M-

R 

Strategic 

Metals S-Z 

Antimony (Sb) Gallium (Ga) Magnesium (Mg) Selenium (Se) 

Arsenic (As) Germanium 
(Ge) 

Manganese (Mn) Strontium (Sr) 

Beryllium (Be) Hafnium (Hf) Mercury (Hg) Tantalum (Ta) 

Bismuth (Bi) Indium (In) Molybdenum (Mo) Tellurium (Te) 

Cadmium (Cd) Iridium (Ir)* Niobium (or 
Columbium) (Nb) 

Thallium (Tl) 

Chromium (Cr) Lithium (Li) Osmium (Os)* Titanium (Ti) 

Cobalt (Co)   Rare Earth Metals‡ Tungsten (W) 

    Rhenium (Re)  Vanadium (V) 

    Rhodium (Rh)* Zirconium (Zr) 

    Ruthenium (Ru)*   

Należy pamiętać, że takie metale jak Cd, Co, Ga, Ge, In, Re, Se, Tl ,Te i V 

nie posiadają swoich samodzielnych złóż. Jedyne złoże Te znane jest w 

Chinach. Ich produkcja związana jest z rafinacją metalurgiczną metali 
podstawowych. 

Porównanie list pierwiastków krytycznych dla USA i Europy przedstawia 
zestawienie poniższe 

 USA   Europa 
 Copper    

    Antimony 
 Gallium  Gallium 

 Indium  Indium 



 Lithium    

    Cobalt 
    Beryllium 

 Manganese  

 Magnesium  
 Niobium   Niobium 

    Germanium 
 PGMs  PGMs 

 Rare Earths  Rare Earths 
 Tantalum   Tantalum 

 Titanium  
 Vanadium 

    Tungsten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




