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Tomasz Safjański

Zintegrowane zwalczanie przestępczości zorganizowanej w regionie 
Morza Bałtyckiego (BALTCOM) – geneza, główne aspekty działania 

oraz perspektywy rozwoju

Podejście państw nadbałtyckich do problemu walki z przestępczością jest wypad-
kową współpracy politycznej w regionie. Zasadnicze decyzje dotyczące form, okresu  
i kierunków regionalnej polityki zwalczania przestępczości transgranicznej są podej-
mowane podczas cyklicznych spotkań Rady Państw Morza Bałtyckiego (dalej RPMB),  
w której zasiadają szefowie rządów państw nadbałtyckich. Pierwsze ze spotkań Rady 
odbyło się 3–4 maja 1996 r. w Visby (Szwecja), drugie 22–23 stycznia 1998 r. w Rydze, 
trzecie 12–13 kwietnia 2000 r. w Kolding (Dania), a czwarte 10 czerwca 2002 r. w Sankt 
Petersburgu. Aktualnie spotkania premierów RPMB odbywają się co dwa lata, prze-
miennie z sesjami ministrów spraw zagranicznych, i kończą okres prezydencji danego 
państwa nadbałtyckiego. W spotkaniach RMPB biorą udział przedstawiciele prezydencji 
Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. 

Początek współpracy w zakresie przeciwdziałania przestępczości w regionie 
dało ustanowienie w 1993 r. Konferencji Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestęp-
czości Międzynarodowej (The Baltic Sea Conference on Combating International Cri-
me), w której ramach odbywały się coroczne spotkania na szczeblu politycznym. Pod-
czas tych spotkań w ramach grup roboczych przygotowywano propozycje wspólnych 
działań oraz opracowywano potrzebne materiały. Ze względu na brak bezpośredniej 
współpracy operacyjnej organów ścigania kooperacja oparta na formule konferencji 
nie miała istotnego znaczenia w zwalczaniu przestępczości międzynarodowej, a jedy-
nie wymiar symboliczny1.

W maju 1996 r. na szczycie RPMB w Visby uzgodniono powołanie specjalnej 
grupy międzyrządowej mającej na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających ze-
społowe prowadzenie bezpośrednich działań operacyjnych. Pierwsze spotkanie przed-
stawicieli szefów rządów odbyło się 16 czerwca 1996 r. w Sztokholmie. Zainicjowano 
na nim działalność Grupy Zadaniowej ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej  
w Regionie Morza Bałtyckiego (The Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea 
Region, dalej: Grupa Zadaniowa). Do Grupy, o której mowa, należy 11 państw base-
nu Morza Bałtyckiego: Niemcy, Norwegia, Islandia, Szwecja, Finlandia, Rosja, Dania, 
Polska, Litwa, Estonia i Łotwa. Wymienione państwa są reprezentowane przez przed-
stawicieli szefów rządów. Status obserwatora w Grupie otrzymały Komisja Europejska, 
Europol, Frontex, Interpol i Światowa Organizacja Celna.  

W 1998 r. na kolejnym szczycie RPMB w Rydze postanowiono o utworzeniu  
w ramach Grupy Zadaniowej Komitetu Operacyjnego (The Operative Committee). 

Główne cele zintegrowanego zwalczania przestępczości w regionie Morza Bałtyc-
kiego obejmują:

1) usprawnianie i zacieśnianie współpracy między krajowymi organami ścigania 
państw regionu, w tym między: siłami policyjnymi, służbami celnymi, formacja-
mi ochrony granic oraz służbami migracyjnymi,

1 Searching and finding solutions – a booklet about the Task-Force on Organized Crime in the Baltic Sea 
Region, Sztokholm 2000, s. 4. 
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2) skoncentrowanie działań na zwalczaniu wybranych form przestępczości zorganizo-
wanej, m.in.: produkcji i obrotu narkotykami, nielegalnej migracji, handlu ludźmi, 
przemytu towarów, obrotu skradzionymi pojazdami, handlu bronią i materiałami 
radioaktywnymi, fałszowania pieniędzy oraz prania brudnych pieniędzy, 

3) pogłębianie oraz wzmacnianie współpracy policyjnej w regionie wynikającej  
ze zobowiązań Unii Europejskiej, układu z Schengen, umów i porozumień mię-
dzynarodowych, szczególnie w zakresie transgranicznej wymiany informacji 
oraz działalności oficerów łącznikowych,

4) utrzymywanie wysokiego poziomu etyki zawodowej w organach ścigania i wy-
miaru sprawiedliwości.

Każdy z obszarów współpracy jest stale nadzorowany przez konkretne państwo lub 
państwa. Poniżej zaprezentowano zakres odpowiedzialności poszczególnych krajów: 

• Polska: badania dotyczące korupcji oraz wspólne2 działania operacyjne w zakre-
sie zwalczania produkcji i obrotu narkotykami,

• Szwecja: badania dotyczące handlu kobietami,
• Niemcy: wspólne działania operacyjne w zakresie zwalczania nielegalnej migracji,
• Rosja: problematyka zwrotu skradzionych pojazdów,
• Łotwa: wspólne działania operacyjne w zakresie zwalczania przestępczości 

celnej,
• Finlandia: wspólne działania operacyjne w zakresie zwalczania procederu prania 

brudnych pieniędzy,
• Norwegia: wspólne działania operacyjne w zakresie zwalczania obrotu skradzio-

nymi pojazdami, 
• Litwa: problematyka ochrony świadka oraz wspólne działania operacyjne w za-

kresie zwalczania przestępczości celnej.
Istnieją również obszary podlegające nadzorowi rotacyjnemu, do których należą 

badania przestępczości celnej oraz współpraca prokuratorska. 
Do regionalnego systemu zwalczania przestępczości BALTCOM należą:

• Grupa Zadaniowa,
• Komitet Operacyjny,
• grupy eksperckie,
• system komunikacji BALTCOM,
• punkty kontaktowe BALTCOM, 
• sekretariat. 

Strukturę organizacyjną regionalnego systemu zwalczania przestępczości  
BALTCOM przedstawiono na schemacie.

2 Tu i w kolejnych podpunktach chodzi o działania wykonywane wspólnie z innymi państwami nadbałtyc-
kimi – przyp. red.
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Schemat. Struktura organizacyjna regionalnego systemu zwalczania przestępczości 
BALTCOM.
Źródło: Opracowanie własne.

W przedstawionej strukturze Grupa Zadaniowa odgrywa nadrzędną rolę. Z for-
malno-prawnego punktu widzenia jest specjalnym ciałem międzyrządowym powołanym 
w celu poszukiwania rozwiązań oraz inicjowania wspólnych przedsięwzięć o charak-
terze strategicznym. Grupa Zadaniowa nie jest stałym organem, ale siecią współpracy 
konkretnych osób reprezentujących 11 państw regionu Morza Bałtyckiego. Z reguły  
w jej skład wchodzą przedstawiciele szefów rządów państw regionu w randze sekretarzy 
stanu, wywodzący się z ministerstw spraw wewnętrznych lub ministerstw sprawiedliwo-
ści. Podstawą prawną podejmowanych działań są – w zależności od charakteru przed-
sięwzięcia oraz państw biorących w nim aktywny udział – konwencje międzynarodowe 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Unii Europejskiej czy bilateralne 
porozumienia i umowy. 

Spotkania Grupy Zadaniowej odbywają się od dwóch do trzech razy w roku. Jej 
działalność podlega ocenie i nadzorowi szefów rządów państw nadbałtyckich. Co dwa 
lata Grupa składa RPMB raporty ze swojej działalności. 

Wspieraniem Grupy Zadaniowej w realizacji jej zadań zajmuje się sekretariat. 
Działa on w państwie sprawującym prezydencję. 

Pracami Grupy Zadaniowej kieruje państwo sprawujące prezydencję. Ma ona 
charakter rotacyjny, a okres jej sprawowania wynosi dwa lata. O tym, które państwo 
będzie  sprawować prezydencję, decyduje Grupa Zadaniowa. Jako pierwsza Grupie 
przewodniczyła Szwecja (1996–2001), następnie były to: Dania (2001–2004), Polska 
(2004–2005), Finlandia (2005–2006), Estonia (2007–2010), Litwa (2011–2012), Nor-
wegia (2013–2014) i Rosja (2015–2016). 
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Państwo sprawujące prezydencję ma za zadanie regularnie informować o pra-
cach Grupy Zadaniowej następujące organy: Stały Komitet ds. Współpracy Opera-
cyjnej (Standing Committee on Internal Security, COSI), Multidyscyplinarną Grupę  
ds. Przestępczości Zorganizowanej Rady Unii Europejskiej (Multi-Disciplinary Group on 
Organised Crime, MDG), Zarząd Europolu oraz Radę Państw Morza Bałtyckiego. Najczę-
ściej właśnie w państwie sprawującym prezydencję odbywają się spotkania Grupy. 

Grupa Zadaniowa koncentruje swoją działalność na przestępstwach objętych za-
kresem przedmiotowym działania Europolu. Tak określony mandat został przyznany 
Grupie przez szefów rządów państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego, 
którzy mają kompetencje do jego rozszerzenia i przedłużenia. 

W wymiarze operacyjnym Grupa Zadaniowa zatwierdza propozycje wspólnych 
kierunków działania proponowanych przez Komitet Operacyjny i przesyła propozycje 
do właściwych ministrów bądź innych organów decyzyjnych.

 Za realizację form i metod współpracy policyjnej odpowiada Komitet Operacyj-
ny (The Operative Committee – OPC), który wypracowuje rozwiązania umożliwiające 
zespołowe prowadzenie bezpośrednich działań operacyjnych. Spotkania tego komitetu 
odbywają się częściej niż posiedzenia Grupy Zadaniowej (około pięciu razy w roku).  
W jego skład wchodzą delegowani funkcjonariusze organów ścigania (policji, służb cel-
nych i służb ochrony granic). Komitet Operacyjny odgrywa główną rolę w ocenianiu 
zagrożeń państw regionu Morza Bałtyckiego związanych z przestępczością zorgani-
zowaną, ułatwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, przedkłada propozycje 
politycznych i legislacyjnych rozwiązań w tym zakresie, a także zajmuje się kwestiami 
finansowymi związanymi z działalnością Grupy Zadaniowej. Do jego zadań należy rów-
nież koordynacja  współpracy w obszarach o szczególnym znaczeniu (korupcja, szkole-
nia, administracja podatkowa). Funkcją Komitetu jest implementacja zintensyfikowanej 
wymiany informacji oraz konkretnych działań operacyjnych.

Komitet Operacyjny działa w ścisłej współpracy z punktami kontaktowymi  
(ang. focal points) wyznaczonymi przez państwa członkowskie. Każde państwo ma obo-
wiązek stworzenia takiego punktu, gdyż stanowi on krajowe centrum współpracy regio-
nalnej. Punkty kontaktowe BALTCOM mają charakter stały i są czynne całodobowo. 
W strukturze polskiej Policji funkcję tego typu punktu pełni Biuro Międzynarodowej 
Współpracy Policji KGP.  

Pod bezpośrednim nadzorem Komitetu Operacyjnego działają grupy eksperckie. 
W ich skład wchodzą specjaliści z konkretnych dziedzin zwalczania przestępczości i są 
one forami wymiany informacji oraz planowania wspólnych przedsięwzięć policyjnych. 
Pierwsze tego typu grupy utworzono w 1998 r. Obecnie jest ich osiem: ds. handlu narko-
tykami, ds. handlu kobietami i dziećmi, ds. nielegalnej migracji, ds. nielegalnego handlu 
wysoko opodatkowanymi dobrami, ds. kradzieży własności intelektualnej, ds. kradzieży 
pojazdów, ds. handlu bronią oraz ds. przestępczości środowiskowej. W wymiarze prak-
tycznym grupy eksperckie odpowiadają za planowanie oraz przeprowadzanie operacji 
policyjnych. Spotkania w ramach tego typu grup odbywają się w zależności od potrzeb. 
Pod ich nadzorem przeprowadzono wiele krótko- bądź długoterminowych operacji i pro-
jektów zakończonych sukcesami.

Jako przykład działalności grupy eksperckiej można przedstawić Grupę Ekspertów 
ds. Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi (Grupa THB) zajmującą się koordynacją 
wspólnych operacji z tego zakresu państw nadbałtyckich. Jest ona jedną z pięciu stałych 
grup roboczych Komitetu Operacyjnego, a inicjatywę jej utworzenia wysunęła w 2003 r. 
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Szwecja. Pierwotnym celem Grupy THB było przeciwdziałanie handlowi kobietami z ob-
wodów Murmańskiego i Archangielskiego, które trafiały do domów publicznych w Szwe-
cji, Finlandii i Norwegii. Materiały informacyjne Grupy THB są wykorzystywane w pra-
cach Grupy Roboczej Przeciwko Handlowi Ludźmi Rady Państw Morza Bałtyckiego3. 

Do podstawowych form i metod współpracy policyjnej BALTCOM ukierunkowa-
nych na zwalczanie handlu ludźmi należy zaliczyć:

• połączone operacje i wspólne przedsięwzięcia operacyjne,
• wymianę informacji kryminalnych,
• badania i analizy,
• szkolenia specjalistyczne.

Istotą połączonych operacji policyjnych jest wykonywanie w tym samym czasie 
skoordynowanych czynności wykrywczo-kontrolnych przez właściwe organy wszyst-
kich państw regionu. Operacje policyjne są prowadzone w celu: zatrzymywania osób 
zaangażowanych w handel ludźmi, zabezpieczania przedmiotów związanych z dzia-
łalnością przestępczą, zbierania informacji o zwalczanym zagrożeniu (np. o przebiegu 
szlaków przerzutowych nielegalnych imigrantów czy bieżącym modus operandi) oraz 
identyfikowania ofiar procederu (głównie kobiet i dzieci). Z punktu widzenia zasięgu 
geograficznego prowadzonych działań wyróżnia się operacje o ograniczonym zasięgu 
(z zaangażowaniem minimum dwóch państw) oraz operacje regionalne (uczestniczą 
w nich wszystkie państwa nadbałtyckie). 

Przykładami dotychczas przeprowadzonych operacji policyjnych o charakterze 
połączonym są m.in.:

1) „Speed I” (maj 1997), „Speed II” (listopad 1997), „Bus stop” (czerwiec 1998), 
„General aviation” (październik 1998), „Channel” (czerwiec 1999), „Ro-Ro x 3” 
(wrzesień 1999),  „Early Bird” (wrzesień 1999),  w zakresie zwalczania produkcji 
i obrotu narkotykami,

2) „Goldfinger” (styczeń 1999 – styczeń 2000), w zakresie zwalczania procederu 
prania brudnych pieniędzy,

3)  „Baltic Guard I” (maj–czerwiec 1997), „Baltic Guard II” (sierpień–wrzesień 
1997), „Baltic Guard 98” (maj 1998),  „Emigrant” (październik 1998), „Vivian” 
(maj 1999), „Greenway 99” (czerwiec 1999), „OAK” (wrzesień 1999), w zakre-
sie zwalczania nielegalnej migracji,

4) „Escort” (styczeń–luty 1999), w zakresie zwalczania przemytu,
5) „Baltic Sea Task-Force vehicle control I” (kwiecień–czerwiec 1997), „Baltic 

Sea Task-Force vehicle control II” (październik 1997), Projekt Kaliningradzki 
(czerwiec 1998), „Storskog” (sierpień 1998), „Nordic Routes I” (sierpień 1998), 
„Nordic Routes II” (luty–marzec 1999), „Nordic Routes III” (wrzesień 1999),  
w zakresie zwalczania obrotu skradzionymi pojazdami.

Na czas prowadzenia połączonych operacji policyjnych są tworzone specjalne 
punkty kontaktowe (wspominane focal points), których zadaniem jest wspomaganie 
prowadzonych działań. 

Państwa nadbałtyckie mają specjalny system wymiany informacji kryminalnych, 
w którego skład wchodzi sieć łączności (The Baltic Sea Encrypted Network) oraz sieć 

3 Zob. Z. Lasocik, E. Rekosz-Cebula, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy 
powstawania i efektywne zapobieganie. Raport z realizacji Projektu ADSTRINGO – Przeciwdziałanie han-
dlowi ludźmi do pracy przymusowej poprzez usprawnienie współpracy, diagnozę problemów i wzmocnienie 
systemowego podejścia w Polsce i Federacji Rosyjskiej, Warszawa–Sztokholm 2014.
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punktów kontaktowych. Sieć łączności została utworzona w 1997 r. na podstawie systemu 
X-400 użytkowanego w ramach INTERPOL-u. W celu utworzenia jednolitych standardów 
łączności opracowano specjalny podręcznik (The Task-Force Contact Manual). 

Wymiana informacji w ramach Grupy Zadaniowej dotyczy przede wszystkim za-
gadnień operacyjnych związanych z przedmiotem działania grup eksperckich oraz pro-
wadzonymi operacjami połączonymi (zarówno informacje ex-ante, jak i ex-post). Są to 
dane dotyczące m.in.:

• osób zatrzymanych lub aresztowanych podczas wspólnych działań,
• szlaków przemytu narkotyków,
• przejęć narkotyków – głównie środków uzyskiwanych z konopi siewnej  

i indyjskiej (marihuany i haszyszu), kokainy, heroiny, amfetaminy, ecstasy i LSD,
• nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz powiązań między osobami zamiesza-

nymi w handel narkotykami,
• tras przerzutu kobiet i dzieci (ofiar handlu ludźmi),
• tras nielegalnych migrantów,
• identyfikowania kanałów i szlaków przemytu kradzionych samochodów oraz 

dóbr wysoko opodatkowanych (papierosów, alkoholu).
W ramach BALTCOM prowadzi się również projekty analityczne związane z wy-

mianą danych wywiadowczych. Przykładowo w odniesieniu do handlu ludźmi są to:
• projekt „Reveal” dotyczący wymiany informacji o zorganizowanych grupach 

przestępczych zaangażowanych w handel ludźmi,
• projekt „Minors” zogniskowany na wymianie informacji dotyczących osób nie-

letnich narodowości chińskiej, które mogą być ofiarami procederu4.
Współpraca sądowa jest skupiona wokół problemu ochrony świadka, kooperacji 

prokuratorskiej oraz monitorowania stanu ratyfikacji konwencji i innych aktów prawa 
międzynarodowego z zakresu zwalczania przestępczości.

W ramach sytemu BALTCOM dużą wagę przywiązuje się do stworzenia jedno-
litych standardów działania. W tym celu stworzono specjalne podręczniki: dotyczący 
utrzymywania wzajemnej łączności (Task-Force Contact Manual), prowadzenia opera-
cji przesyłki kontrolowanej (Baltic Sea Manual on Controlled Deliveries) oraz zwalcza-
nia procederu prania brudnych pieniędzy (Baltic Sea Manual on Money Laundering and 
Asset Tracing).

W zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej Grupa Zadaniowa prowadzi 
szeroką współpracę z innymi podmiotami. Wśród nich można wyróżnić dwie główne 
grupy: państwa trzecie oraz instytucje. Państwa trzecie to kraje, które nie są państwa-
mi członkowskimi Grupy Zadaniowej, np. Holandia (w zakresie zwalczania produkcji 
narkotyków syntetycznych), Wielka Brytania (w zakresie zwalczania przemytu papiero-
sów) oraz USA (w zakresie zwalczania handlu ludźmi). Grupa rozwija także współpracę 
z krajami Europy Wschodniej, takimi jak Białoruś czy Ukraina.

Grupa Zadaniowa była w ostatnich dwóch dekadach narzędziem często wykorzysty-
wanym przez państwa regionu do umacniania zdolności zapobiegania i zwalczania przestęp-
czości zorganizowanej. Przegląd współpracy policyjnej podejmowanej w regionie Morza 
Bałtyckiego na przełomie XX i XXI wieków wskazuje na bogate doświadczenia w realizacji 
wielu inicjatyw kontrprzestępczych. Z całą pewnością sprzyjała im stabilizacja polityczna  
i ekonomiczna stosunków międzypaństwowych w regionie Morza Bałtyckiego. 

4 Action Plan on Trafficking in Human Beings, Rada Unii Europejskiej, 6282/1/07 REV 1, Bruksela 2007, 
s. 17.
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Obecnie zasadnicze pytanie brzmi: Czy wobec efektywnej współpracy policyjnej 
w ramach Europolu jest jeszcze przestrzeń dla dalszego rozwoju Grupy Zadaniowej?

Grupa Zadaniowa powstała w zupełnie innym środowisku międzynarodowym niż 
to, jakie jest dzisiaj, a warunki dwustronnej i wielostronnej współpracy państw regionu 
Morza Bałtyckiego znacznie różniły się od obecnych. Kiedy rozpoczynała ona swoją 
działalność, państwa prowadzące współpracę miały odmienne uregulowania prawne, 
stosowały inne metody i przechodziły różne szkolenia w zakresie przeciwdziałania 
przestępczości zorganizowanej oraz walki z nią. Uzasadnieniem działania Grupy były 
potrzeba przełamywania przeszkód utrudniających współpracę (np. ograniczone kana-
ły i środki wymiany informacji) oraz budowanie zaufania w bezpośrednich stosunkach 
i kontaktach pomiędzy funkcjonariuszami służb policyjnych państw do niedawna od-
dzielonych żelazną kurtyną. 

Obecnie region Morza Bałtyckiego jest prawie w całości częścią Unii Europejskiej 
lub obszaru Schengen, oferujących wiele kanałów i środków wymiany informacji. To 
powoduje naturalne przesuwanie sfery współpracy policyjnej większości państw nadbał-
tyckich na platformę Europolu. 

Zasadniczym problemem dla współpracy kontrprzestępczej w regionie Morza 
Bałtyckiego staje się postawa polityczna Rosji, nabierająca wyraźne oznaki kon-
frontacyjne. Wzrost napięć w relacjach międzypaństwowych oraz ostre konflikty 
międzynarodowe zawsze negatywnie odbijają się na współpracy policyjnej między 
skonfliktowanymi państwami. Z tego powodu w ostatnim okresie poziom koordynacji 
wspólnych działań policyjnych w formule BALTCOM wyraźnie osłabł. Współpraca 
policyjna państw w regionie Morza Bałtyckiego pełni obecnie rolę subsydiarną wobec 
współdziałania w ramach Europolu oraz czynności podejmowanych na podstawie za-
wartych umów bilateralnych.

Niezależnie od tej oceny formuła współdziałania BALTCOM ma znaczenie 
dla zwalczania przestępczości o charakterze przemytniczym, gdyż mimo przyjętych 
reżimów prawnych wymiana towarowa między Obwodem Kaliningradzkim a centralną 
częścią Rosji zawsze będzie generować zagrożenie, że część wymienianych towarów 
zostanie przemycona do państw UE.

Wobec narastającej presji w związku z falą migracji do państw UE należy spodzie-
wać się zwiększenia roli BALTCOM-u w zwalczaniu nielegalnej migracji i handlu ludźmi. 
Nielegalny przerzut ludzi będzie przez najbliższe lata czynnikiem o dużej sile oddziaływa-
nia na stan bezpieczeństwa w całej Europie. Należy również zakładać wzrost  presji migra-
cyjnej na państwa regionu Morza Bałtyckiego, w tym również z kierunku wschodniego.
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Abstrakt

Artykuł przedstawia genezę, główne aspekty działania oraz perspektywy rozwoju 
współpracy w ramach formuły BALTCOM, której celem jest zwalczanie przestępczości 
transgranicznej w regionie Morza Bałtyckiego. W 2016 r. przypada 20. rocznica na-
wiązania operacyjnej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej 
przez państwa tego regionu. Problematyka omawiana w artykule jest bardzo skompliko-
wana z powodu specyfiki działań kontrprzestępczych prowadzonych w ramach BALT-
COM-u oraz jego umiejscowienia w systemie współpracy międzynarodowej. W artykule 
zwrócono uwagę na korzyści wynikające z metod i form międzynarodowego współdzia-
łania Polski w BALTCOM. 

Słowa kluczowe: BALTCOM, współpraca międzynarodowa, operacje połączone, wy-
miana informacji, zagrożenia transgraniczne.

Abstract

The article presents the origins, the main aspects of activity and development pro-
spects of the cooperation in the framework of BALTCOM, which is aimed at combating 
cross-border crime in the Baltic Sea Region. In 2016 it is the 20th anniversary of the esta-
blishment of operational cooperation in combating organized crime in the Baltic Sea Re-
gion. The presented issue is extremely complex due to the specific nature of the activities 
carried out on BALTCOM platform and its unique position in the international system of 
cooperation. Article draws the attention to possible benefits for Poland from such form of 
international cooperation in combating organized crime as BALTCOM.

Keywords: BALTCOM, international cooperation, joint operations, criminal intelligence, 
transborder threats.


