Tradycje
Na przestrzeni lat 1943-1945 zadania służby kwaterunkowo - budowlanej w jednostkach wojskowych
wykonywane były przez kwatermistrza, a na szczeblu pułku przez oficera na stanowisku inżyniera pułku. Od
roku 1945 po zakończeniu działań wojennych, rozpoczął się rozwój służby kwaterunkowo - budowlanej.
Obowiązki w zakresie potrzeb kwaterunkowo - budowlanych jednostek wojskowych, przejął oficer
gospodarczy.
Tworząc nowe struktury armii powołano 7 Okręgów Wojskowych. Przy kwatermistrzostwach tych Okręgów
utworzono dwa wydziały: wydział kwaterunkowo - eksploatacyjny i wydział budowlany, które od listopada
1945 roku połączyły się w jeden, pod nazwą Wydział Kwaterunkowo - Budowlany. Przy kwatermistrzostwie
Sił Zbrojnych utworzony został Departament Kwaterunkowo - Eksploatacyjny. Na Koniec roku nastąpiło
przemianowanie tego departamentu na Departament Kwaterunkowo - Budowlany Kwatermistrzostwa Wojska
Polskiego.
W 1952 roku przekształcono siedem Okręgów Wojskowych i utworzono na ich bazie trzy nowe Okręgi. Na
mocy rozkazów, dowódców tych okręgów, powołano Wojskowe Zarządy Kwaterunkowe. W wyniku
postanowienia o rozszerzeniu zakresu ich działania, w 1956 roku zmieniono nazwę na Wojskowy Rejonowy
Zarząd Kwaterunkowy.
Powierzenie nowych zadań, dotyczących budownictwa wojskowego w zasięgu rozbudowy organizacji
wojskowych, a także budownictwa mieszkaniowego na potrzeby służby zawodowej, spowodowało w latach
1958-1959 kolejną zmianę nazwy na Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany (WRZKB).
Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo - Budowlany w Bydgoszczy został utworzony 1 stycznia 1959
roku, na mocy rozkazu Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego z dnia 14 listopada 1958 roku i przejął
teren działania poprzednich WRZKB Toruń, Grudziądz oraz częściowo WRZKB Wałcz
i Gdańsk.
Zarząd powołany był do realizacji następujących zadań: gospodarowania nieruchomościami i kwaterami
stałymi, zawierania umów
z wykonawcami robót, przeprowadzania odbiorów końcowych, opracowywania wieloletnich programów robót
na remonty kapitalne i roboty budowlane. Ważnym elementem działań WRZKB Bydgoszcz było utrzymanie
w kompleksach wojskowych odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego, uzbrojenie w wodę i ochrona
środowiska naturalnego.
W ciągu kilkunastu lat swojego istnienia Zarząd przerodził się z małych warsztatów prowadzących naprawę
sprzętu kwaterunkowego
i przeciwpożarowego w zakład produkcyjno - usługowy o wymiarze średniej firmy. W styczniu 1973 roku
Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo
- Budowlany zaczął pełnić funkcję inwestora bezpośredniego. Zaowocowało to powstaniem:
1. 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy;
2. szpitala sanatoryjnego w Ciechocinku;

Strona 1

3. hoteli garnizonowych i internatów;
4. warsztatów;
5. garaży;
6. kompleksów sportowych i szkoleniowych;
7. instalacji infrastruktury komunalnej i technicznej obiektów wojskowych.

W lipcu 1998 roku Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany, jako jednostka organizacyjna,
podlegał Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowana Dyrektorowi Departamentu
Infrastruktury MON i zmienił nazwę na Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy od 1 sierpnia 2008 roku jest jednostką organizacyjną podległą
szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Strona 2

