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dokonywania zmian redakcyjnych
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a w szczególności prawo skracania
tekstów, wprowadzania śródtytułów,
zmian tytułów, redukowania liczby
przypisów i wprowadzania poprawek
stylistycznych.
● Materiałów niezamówionych
Redakcja nie zwraca.
● Z chwilą przekazania tekstu
Redakcji Autor przenosi wyłączne prawo do jego publikacji – prawa autorskie i wydawnicze – na Wydawcę.
● Prawem autorskim chronione jest
również wprowadzanie treści materiałów do banków danych oraz przenoszenie tych treści na nośniki dźwięku
i obrazu.
● Niedozwolone jest cytowanie publikacji MoP bez powoływania się na
źródło.
Wersja papierowa jest wersją
pierwotną czasopisma
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