
Jerzy Adam St^pieh
Senator z wojewodztwa kieleckiego
W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 260 223 gfosy, czyli 61,34% oddanych glosow waznych (424 259).

Przewodniczacy Komisji Samorzadu Terytorialnego.

Cztonek Komisji Konstytucyjnej.

Urodzit si? 7.09.1946 w Staszowie (woj. kieleckie) w ro-
dzinie nauczycielskiej.

Po maturze w Liceum Ogolnoksztatcacym w Sando-
mierzu (1964) studiowat na Wydziale Prawa Uniwersyte-
tu Warszawskiego, ktory ukohczyi w 1969. Naste,pnie
odbyt na tym uniwersylecie studia podyplomowe z za-
kresu prawa sadowego. W 1969—1979 po odbyciu apli-
kacji pracowat w sadownictwie w Kielcach, specjalizujac
si? w prawie cywilnym. W 1979 zwolnil si? z sadowni-
ctwa i rozpoczat prace. jako radca prawny — najpierw w
Wojewodziej Slacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pozniej
w Osrodku Badawczo-Rozwojowym tozysk Tocznych w
Kielcach, skad zostat w stanie wojennym zwolniony. Na-
ste,pnie byt przez 6 lat radcg prawnym Kurii Biskupiej w
Kielcach.

Od 1980 dzialaw NSZZ ,,S". Wsierpniu i wrzesniu tr.
byt doradca, a nast^pnie przewodniczacym Komitetu
Strajkowego w Fabryce tozysk Tocznych ,,lskra" w Kiel-
cach. Wspotiworca struktur regionalnych, cztonek prezy-
dium i rzecznk prasowy MKZ, w lipcu 1981 wybrany zo-
staf wiceprzewodniczacym Zarzadu Regionu Swi^to-
krzyskiego; delegat na I Krajowy Zjazd w Gdansku-Oli-
wie, petnit funkcj? sekretarza prezydium Zjazdu. Inlerno-
wany od 13.121981 do 13.12.1982, byt potem dwukrot-
nie aresztowany za podziemng dziatalnosc w Zwiazku.
Wspotpracownik Komisji Interwencji i Praworzadnosci
,,S" od poczatku jej istnienia, w pazdzierniku 1986 zostat
cztonkiem Tymczasowej Rady ,,S" w Regionie Swie.to-
krzyskim, przeksztatconej w RKW, a potem w Tymcza-
sowy Zarzgd Regionu. Na przetomie 1987/1988 byt ini-
cjatorem powotania Towarzystwa Przemyslowego Staro-
polskiego. Uczeslnik negocjacji Okragtego Stotu w gru-
pie roboczej ds, samorzadu terytorialnego. Od 1989 jest
cztonkiem KKW, Komitetu Obywatelskiego oraz przewo-
dniczacym Komitetu Obywatelskiego Regionu Swieto-
krzyskiego. Generalny Komisarz Wyborczy w wyborach
samorzadowych (maj 1990).

Zonaty; zona Hanna jest z zawodu nauczycielka; ma
dwojedzieci: syna Barttomieja i corke. Hann? —obojesg
uczniami.


