
Rada rządów Naugatuck Valley (NVCOG) 
Federalna Administracja szosa (FHWA) 

Procedury zgodności z przepisami Tytułu VI 
  
I. NVCOG / FHWA Proces składania skargi dotyczącej tytułu VI 

 
Każda osoba, która uważa, że była dyskryminowana ze względu na rasę, kolor skóry lub 
pochodzenie narodowe przez NVCOG, może złożyć skargę dotyczącą tytułu VI, 
wypełniając i przesyłając formularz skargi NVCOG do tytułu VI. FHWA bada skargi 
otrzymane nie później niż 180 dni po domniemanym incydencie. 

 
Osoba może również złożyć skargę bezpośrednio w Departamencie Transportu w 
Connecticut (CTDOT), Urzędu ds. Zgodności z Umową, Do: Connecticut 
Department of Transportation, Office of Contract Compliance, Attn: Title VI 
Coordinator, 2800 Berlin Turnpike, Newington, CT 06111; lub bezpośrednio z 
Federalną Administracją Szosa, Centrala Biuro Praw Obywatelskich, Do: FHWA 
Office of Civil Rights, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590. 

 
FHWA będzie przetwarzać wypełnione formularze skargi i zawierają następujące 
informacje: 
 

• Pisemne wyjaśnienie domniemanych akcji dyskryminujących; 
• Dane kontaktowe skarżącego, w tym, jeśli są dostępne: imię i nazwisko, adres 
pocztowy, numer telefonu i adres e-mail; 
• Podstawa skargi (np. Rasa, kolor, pochodzenie narodowe); 

• Imie i Nazwiska konkretnych osób i pozwanych (np. Agencji / organizacji), które 
rzekomo dyskryminowały; 

• Informacje wystarczające do zrozumienia faktów, które doprowadziły skarżącego do 
przekonania, że dyskryminacja wystąpiła w programie lub działalności, która otrzymuje 
federalną pomoc finansową;i 

• Data (daty) domniemanego czynu dyskryminującego i czy domniemana dyskryminacja 
dalej się toczy. 

 
Po otrzymaniu skargi NVCOG będzie go przejrzeć i przekazuje go do CT DOT. 
 
Istnieją cztery potencjalne wyniki rozpatrywania skarg: 
 

1.) Zaakceptuj: jeśli skarga zostanie złożona w ciągu 180 dni, zawiera informacje 
wystarczające do uzasadnienia roszczenia na podstawie tytułu VI i dotyczy spraw 
podlegających jurysdykcji FHWA, a następnie FHWA Centrala Biuro Praw 
Obywatelskich (HCR) prześle skarżącemu, agencji pozwanej i Wydziałowi FHWA 
pisemne powiadomienie o przyjęciu skargi do dochodzenia. 

 



2.) Przegląd wstępny:  jeśli nie jest jasne, czy zarzuty dotyczące skargi są 
wystarczające do poparcia roszczenia na podstawie tytułu VI, wówczas HCR może 
(1) je oddalić lub (2) zaangażować się we wstępny przegląd w celu uzyskania 
dodatkowych informacji od skarżącego i / lub pozwany przed podjęciem decyzji o 
przyjęciu, odrzuceniu lub skierowaniu skargi. 

 
3.) Oddalenie proceduralne: jeśli skarga nie zostanie złożona w odpowiednim czasie, 

nie ma formy pisemnej i nie jest podpisana lub zawiera inne wady proceduralne / 
praktyczne, wówczas HCR prześle skarżącemu, pozwanemu i Biurze Wydziału 
FHWA pisemne zawiadomienie, że odrzuca skarga. 

 
4.) Skierowanie/oddalenie: jeśli skarga jest wystarczająca pod względem 

proceduralnym, ale FHWA (1) nie ma jurysdykcji w odniesieniu do przedmiotu lub 
(2) nie ma jurysdykcji w stosunku do pozwanego podmiotu, HCR albo odrzuci 
skargę, albo skieruje ją do innej agencji, która mieć jurysdykcję. Jeśli HCR oddali 
skargę, prześle skarżącemu, pozwanemu i Urzędowi Wydziału FHWA kopię 
pisemnego zawiadomienia o oddalenie. 

 
FHWA jest odpowiedzialna za prowadzenie wszystkich dochodzeń dotyczących 
stanowych DOT i innych głównych odbiorców. 

 
II. Proces dochodzenia FHWA w sprawie tytułu VI 
 

Istnieje pięć potencjalnych wyników zakończenia dochodzenia 
 

1. FHWA stwierdza brak naruszenia, a sprawa zostanie zamknięta bez dalszych działań. 
FHWA wyda list opisujący wyniki dochodzenia (LOF), podając wystarczająco 
szczegółowo powody stwierdzenia braku naruszenia. 
 

2. Jeżeli, z uwagi na najwyższy poziom dowodów, FHWA stwierdzi, że pozwany nie 
spełnił wymogów tytułu VI lub grozi, że nie spełni go w wyniku działanie lub 
bezczynność, FHWA poinformuje pozwanego, a sprawa zostanie rozwiązana w sposób 
nieformalny, gdy tylko będzie to możliwe. 
 

o Jeśli FHWA nieformalnie rozwiąże sprawę z pozwanym w drodze porozumienia, 
wówczas FHWA wstrzyma skargę do czasu, aż pozwany dokona działań 
naprawczych. Jeśli działania naprawcze zostaną wykonane w sposób 
zadowalający FHWA, skarga zostanie oddalona bez dalszych działań. 

 
o Jeśli FHWA nie może nieformalnie rozwiązać sprawy lub pozwany nie dokończy 

uzgodnionych działań naprawczych, wówczas FHWA może wydać LOF, 
stwierdzając, że Pozwany nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z 
tytułu VI. 

 



3. Jeżeli FHWA wyda pozwanemu pismo stwierdzające niezgodność, LOF będzie zawierać 
żądanie, które pozwany dostarczy FHWA, w ciągu 90 dni, plan działania, który wdraża 
zalecenia zawarte w LOF. 
 

4. Jeśli FHWA zatwierdzi plan działania, pozwany otrzyma rozsądny czas na wdrożenie 
planu. Pod koniec okresu realizacji FHWA oceni, czy pozwany w wystarczającym 
stopniu skorygował niedociągnięcia. 

 
5. Jeśli FHWA nie zatwierdzi planu działania lub respondent nie odpowiada / nie 

współpracuje, FHWA może domagać się sankcji administracyjnych, w tym, ale nie 
wyłącznie, zawieszenia lub wypowiedzenia funduszy federalnych lub innych środków 
dozwolonych przez prawo, takich jak skierowanie do Departament Sprawiedliwości 
Stanów Zjednoczonych (USDOJ) do egzekwowania. 

 
o Jeśli USDOT stara się zawiesić lub zakończyć fundusze, musi zapewnić 

pozwanemu możliwość udokumentowanego rozprawę. Jeśli Sekretarz Transportu 
stwierdzi, że pozwany nie zastosował się do tytułu VI i nie można zapewnić 
dobrowolnego przestrzegania, USDOT musi powiadomić Kongres przed 
wejściem tego ustalenia w życie. 49 kodeks federalny (49 CFR) 

 
Wszystkie LOF wydane przez FHWA są ostateczne z administracyjnego punktu widzenia. 
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