„Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania ”
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Dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Finansów – mgr inż. Agnieszka Kucharska
Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu; mgr inż. elektrotechniki specjalizacja:
automatyka
W latach 1996-2006 zdobywała doświadczenie w Ośrodku Informatyki (przy Urzędzie Wojewódzkim)
w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej oraz we wdrażaniu systemów
informatycznych na szczeblu centralnym (min. ID-Karta, SI Pojazd, CEPiK, SI Pobyt, PESEL/SEL)
i lokalnym. Swoją praktykę zawodową zdobyła realizując zadania, koordynując zespoły projektowe
podczas pracy dla firm z sektora prywatnego oraz sektora administracji rządowej i samorządowej.
Pełniła także rolę administratora SO, sieci LAN/WAN, baz danych i aplikacji dziedzinowych. Brała udział
w pracach nad definicją zasad bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego
realizując politykę bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych pełniąc rolę ADO, ABI, ASI.
Realizowała szkolenia specjalistyczne dla administracji rządowej i samorządowej.
W latach 2006-2016 pełniła wiele funkcji menedżersko/kierowniczych m.in.: Lidera Zespołu ds.
Rozwoju Informatycznego systemu "Trezor", Z-cy Kierownika ds. technicznych projektu „Budowa
Platformy e-Budżetu”, a także Kierownika Projektu SIMIK, Naczelnika Forum Inicjatyw, Naczelnika
Aplikacji Budżetowych i Funduszowych. Realizowała wieloletnie i wielomilionowe kontrakty, począwszy
od etapu prowadzenia postępowania przetargowego oraz negocjacji, aż do dokonania zakupu
i rozliczenia.
Kierowała pracami w dużych projektach oraz programach, począwszy od analizy
przygotowania dokumentacji zarządczej i projektowej, budowy struktur projektowych,
komunikację, zarządzanie ryzykiem, zmianą a także planowanie budżetu i wydatków.
wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu procedur i narzędzi wykorzystywanych w
realizacji usług zgodnych z ITIL.
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Utrzymywała, rozwijała (budowa) i wdrażała systemy informatyczne. Aktywnie uczestniczyła
w pracach nad tworzeniem strategią biznesową oraz IT, usprawnianiem zarządzania procesowego oraz
wdrażaniem ładu korporacyjnego IT Governance.
Od 26 lutego 2016 sprawuje funkcję Dyrektora Departamentu Informatyzacji nadzorując czternaście
wydziałów realizujących kluczowe przedsięwzięcia związane z informatyzacją Ministerstwa i jednostek
organizacyjnych resortu oraz nadzoruje prace Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu.
Zamiłowania: wycieczki rowerowe, taniec oraz pływanie.
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