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Gdańska Policja obchodzi w tym roku dwudziestopięciolecie. 6 kwietnia 1990 r. Milicja
Obywatelska przekształciła się w Policję. Od tego dnia rozpoczął się proces budowy nowych
struktur gdańskiej Policji. Zmieniły się szyldy na budynkach komisariatów, napisy na
radiowozach, mundury, a przede wszystkim idea towarzysząca powołaniu nowej formacji –
apolitycznej, obiektywnej i przyjaznej społeczeństwu.
W 1990 roku Miejski Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdańsku został przekształcony w cztery Komendy Rejonowe Policji.
Jednocześnie nadano Policji nową rolę – służbę społeczeństwu. Powierzono jej dbanie o bezpieczeństwo i porządek
publiczny. Policja przestała pełnić wyłącznie funkcję represyjną. 1 stycznia 1994r. utworzono jedną Komendę Rejonową
Policji w Gdańsku z siedzibą w budynku przy ul. Nowe Ogrody 27.
W policyjnych garażach przez pierwsze lata stały te same samochody, którymi jeździła milicja: nysy i polonezy. Pod
koniec lat 90 następuje modernizacja sprzętu policyjnego. Zaczyna się wymiana broni gdańskim policjantom. Otrzymują
P-99 lub Glocki. Komenda Miejska otrzymuje bardzo duże wsparcie ﬁnansowe od Miasta Gdańska, które umożliwia
zakup kilkudziesięciu radiowozów. Wprowadzony zostaje system GPS, czyli satelitarne monitorowanie radiowozów.
Policję wodną wyposażano w kolejne łodzie. W kolejnych latach w Gdańsku powstały trzy nowoczesne komisariaty.
Oddano również do użytku nowoczesne stanowisko dowodzenia oﬁcera dyżurnego Komendy Miejskiej. Zmodernizowano
pomieszczenie Sztabu Operacji Policyjnych - wyposażono je w dodatkowe stanowisko z systemem pozycjonowania GPS
oraz łącznością cyfrową i analogową z radiowozami. Ponadto w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku oﬁcjalnie
uruchomiono nowoczesne centrum monitoringu miejskiego.
Przez minione 25-lecie gdańscy policjanci osiągają duże sukcesy w zwalczaniu różnego rodzaju przestępczości. Na
początku była to walka z przestępczą działalnością w trójmiejskim półświatku. Policjanci zlikwidowali grupy przestępcze
i zatrzymali przestępców podejrzanych m.in. o zabójstwa, porwania dla okupu, podkładanie bomb, którzy traﬁają do
więzienia na długie lata. Później zlikwidowali kilka grup przestępczych zajmujących się kradzieżami samochodów. Ma to
wpływ na bardzo duży spadek kradzieży aut na terenie Trójmiasta. Policjanci uderzyli też w przestępczość narkotykową,
rozbijając najpoważniejsze grupy przestępcze działające w Trójmieście. Zatrzymali kilkudziesięciu dilerów narkotykowych,
którzy traﬁli do więzienia. Kontynuują też skuteczną walkę z pseudokibicami. Jednocześnie policjanci zabezpieczają duże
imprezy masowe, a m.in. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, Euro 2012, koncerty światowych gwiazd. Patrząc
na statystyki oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów widać, że praca gdańskich policjantów jest
skuteczna.
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