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WYPLATA ŻOŁDU ARMII CESARSKIEJ W POLSCE 
PO ROZEJMIE ALTMARSKIM (1629-1631) 

Już w 1905 rr. Adam Szelągowski próbował obliczyć kwoty, jakie 
Rzeczpospolita winna była wypłacić wojskom cesarskim przybyłym do 
Polski w kwietniu 1629 r. Robił to zresztą wysoce niekonsekwentnie. Na 
jednej bowiem stronie napisał, że żądały one 1 639 286 zł, ale otrzymały 
tylko 1016152, natomiast już na następnej, że wypłacono im ostatecz
nie żołd w wysokości tej pierwszej sumy 1

. Wiele lat później Jan Wimmer 
zwrócił jednakże uwagę, że inne źródła wspominają o kwo_cie zaledwie 
przekraczającej pół miliona ówczesnych złotych 2• 

Wobec tak wielkich rozbieżności pragniemy ponownie i szczegółowiej 
przedstawić tę sprawę, zwłaszcza że tak bardzo bulwersowała ona współ
czesnych, szczególnie w 1629 r. Z 'braku miejsca musimy tu jednak po
minąć nie tylko problem stosunku szlacheckiej opinii publicznej do 
wypłaty żołdu tym wojskom, ale także zagadnienie decyzji o ich sprowa
dzeniu, a nawet liczebności. Wszystko to zresztą wymaga oddzielnych 
badań, a ostatnie nie jest chyba w ogóle do bezspornego rozstrzygnięcia 3

• 

W,racając do żołdu - jego całkowite rozliczenie stało się aktualne już 
w połowie września 1629 r. Król pisał bowi�m wówczas do kanclerza 
w. kor. Jakuba Zadzika, aby w wypadku zawarcia traktatu ze Szwecją
podjął się odprawy przebywających w Polsce wojsk cesarskich. Z listu
tego wyni:ka, że Zygmunt III wydał identyczne polecenie wojewodzie
chełmińskiemu Melchiorowi Weiherowi 4.

Oficjalna instrukcja w tej sprawie datowana jest 26 września, a więc 
dokładnie w dniu podpisania rozejmu altmarskiego. Poza wymienionymi 
była ona przeznaczona jeszcze dla dwóch komisarzy: starosty derptskiego 

1 A. S ze 1 ą g o  ws k i, O ujście Wisły. Wielka wojna pruska, Warszawa 1905, 

s. 396 i 397.

2 Dokładnie: 544 249 zł 21 gr 9 den . J. Wimme r, Wojsko i skarb Rzeczypos

politej u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, (Studia i Materiały d o  

Historii Wojskowości, t. XIV, cz. I, Warszawa 1968, s. 54, ,przyp. 227). 

3 Tamże, s .  54. 

4 Zygmun t III d o  J. Zadzika 15 IX 1629, BCz., nr 357, s. 593-594. 
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Ernesta Magnusa Donhoffa i sekretarza królewskiego Mi'kołaja Reya. 
Z treści jej wynika, że z armią cesarrską zawarto wcześniej umowę na 
jakoby tylko 3-miesięczną służbę w Polsce oraz że otrzymała już ona 
z tego tytułu 345 OOO zł. Obecnie król kazał komisarzom zaproponować 
jej jeszcze zaledwie 132 784, a więc razem: 477 784 zł. Sumę tę wyliczono 
według stawek obowiązujących w Polsce, odmawiając armii cesarskiej 
odpowiedniego ich podwyższenia. Nie uwzględniono tu także jej żądań 
zwrotu kosztów wyżywienia. Nie były w niej również ujęte kwoty na 
utrzymanie arrtylerii, które król polecił tylko spisać, a ich wypłatę po
zostawić do jego odrębnej decyzji. Przede wszystkim zaś przyjęto za jej 
podstawę znacznie mniejszą liczbę wojska od podanej przez jego dowódz
two w Polsce, a nawet i Wallensteina. Nie mówiąc już o kategorycznym 
odrzuceniu danych dotyczących przybyłych samowolnie „suplementów". 

Król przewidywał jednakże w swojej instrukcji i drugi wariant, a mia
nowicie ewentualną konieczność zgody na własne żądania „cesarskich". 
Podawał więc do wiadomości komisarzy, że wynoszą one 789 744 zł, 
a więc po odtrąceniu wyżej wymienionych 345 OOO zł pozostałoby do 
uregulowania jeszcze 444 744 zł. Instrukcja zezwalała, w ostateczności, na 
zaakceptowanie tej 'kwoty pod warunikiem, że tylko jej połowa zostanie 
wypłacona w gotówce, a druga - w prowiancie s. 

Ze wszystkich poprzednio omówionych zastrzeżeń wyraźnie jednak 
wynika, że podana przez króla suma 789 744 zł nie zawierała w sobie by
najmniej irzeczywistych żądań posiłków cesarskich, ale została wyliczona 
przez urzędników skarbowych również tylko za 3 miesiące, lecz z u
względnieniem jedynie podanej przez samą armię liczby żołnierzy. Że tak 
było w istocie, świadczą także dane znajdujące się w rękopisie Pretensje 
wszystkiej a:rmiej cesarskiej. Nie jest on datowany, ale poch?dzi z całą 
pewnością z tego samego okresu co instrukcja lub - co najwyżej -
o niewiele dni późniejszego. Jest to w każdym rrazie albo przedstawiony
królowi rachunek, na którym się opierając obliczono sumy w niej wy
kazane, albo wręczony na początku października komisarzom, a więc
praktycznie zawierający te same dane. Mowa jest w .nim bowiem m. in.
o żołdzie 5-miesięcznym i w konsekwencji - tyllko w tej pozycji - cho
dzi tam o sumę 1 467 990 zł, a więc aż o 702 486 zł wyższą niż w instruk
cji 6• Pretensje zawierały ponadto sumy za prowiant 7, żołd dla stairszyz-

s RA Stockholm, Extranea IX, Polen, nr 80. 
6 BCz., nr 359, s. 1106--0.07. Wojsko cesarskie obliczało ten żołd w następujący 

sposób: jazda - 161 714 zł miesięcznie = za 5 miesięcy 808 570 zł, piechota -
131 884 zł = za 5 miesięcy 659 420 zł. Razem 1 467 990 zł (tamże, s. 106). Przyjmuje
my, że w instrukcji król uwzględniał w kwocie 789 744 zł również żołd dla star
szyzny. Wynosił on miesięcznie 8 080 zł X 3 = 24 240 zł; 789 744 - 24 240 = 
765 504 zł. Tak więc: 1 467 990 - 765 504 = 702 486 zł. 

7 Żądano dla jazdy: 162 039, a piechoty - 186 698 zł. Razem 348 737 zł (tamże, 
s. 106), ale bez dodania wartości prowiantu już odebranego. Ponieważ jednak w cy
towanej instrukcji z 26 września król twierdzi, że wojska te otrzymały już ogółem
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ny a oraz za „armatę" 9. Ogółem równało się to 2 039 686 zł, a więc wojska 

cesarskie żądały 1 249 942 zł więcej od określonego przez króla mak

·simum.

Nic więc dziwnego, że J. Zadzik pragnął się uchylić od tych pertrak
tacji pod pretekstem ,nieznajomości języka niemieckiego. W końcu jednak 
podporządkował się rozkazowi królewskiemu i zdołał nawet już 12 paź
dziernika podpisać umowę 10, na mocy której wojsko to zrzekło się całko
wicie żołdu za piąty miesiąc, a nawet przystało, aby czwarty był liczony 

nie według „etatowego", ale rzeczywistego stanu pułków 11. Wprawdzie 
Zygmunt III nie był mimo to zadowolony z tego układu 12, ale - jak 
zobaczymy - całość jego warunków przedstawiała się dla strony polskiej 
bairdzo korzystnie. Zwłaszcza że wbrew twierdzeniu króla dowództwo ce
sarskie dowiodło komisarzom, iż armia ta została zaciągnięta nie na 3, 

ale na 4 miesiące 1a.

W każdym razie, według rachunków sporządzonych na podstawie tej 
umowy prawdopodobnie w końcu grudnia 1629 r. 14, miała ona ogólnie 
kosztować 901 250 zł 15, to jest zaledwie 111 056 zł więcej od sumy „kró
lewskiej", a aż 1 138 436 zł mniej od poprzednich żądań wojska. Można 

tu nawet dość dokładnie określić, co udało się wytargować z nich ikomi-

. sarzom królewskim w czasie październikowych pertraktacji. W powyż
szych mieścił się zapewne 3-miesięczny żołd w proponowanej przez króla 
wysokości: 765 504 zł, 1-miesięczny za czwarty miesiąc służby: 91 426 16, 

345 OOO, a preten�je wykazują istotnie odbiór żołdu na 177 441 zł (jazda 78 104, pie
chota 99 337 zł), stąd wniosek, że prowiantu uzyskały one na 'Sumę 167 559 zł. Łącznie 
żądały więc na 5-miesięczny prowiant 5116 296 zł. 

s Razem dla 12-osobowego sztabu 40 400 zł. Tamże, s. 106-107. 
9 Podano ją w talarach na 1200 za 1 miesiąc, tamże, s. 107. Stosując oficjalny 

przelicznik 75 gr, tj. 2,5 zł za talar = za 5 miesięcy 15 OOO zł. 
10 s z e 1 ą g o  ws k i, op. cit., s. 365. 
11 J. Zadzik do Zygmunta III 15 X 1629, b. m., ale zapewne z Chełmna, BCz.,

nr 357, s. 566-567. Inna rzecz, że to obliczenie stanu armii w czwartym miesiącu 
miało być przeprowadzone nie przez lustratorów, lecz samo wojsko (umowa komi
sarzy królewskich z dowódcami cesarskimi z 12 X 1629 w Chełmnie, tamże, s. 337). 

12 S z e 1 ą g o w s k i, op. cit., s. 365. 
13 J. Zadzik do Zygmunta III 25 X 1629 z Chehnna, BCz., nr 337, s. 1284. 
14 Umowa podpisana przez komisarzy pol'Skich z dowódcami cesarskimi usta

lała, że delegaci wojska przedstawią nowe wyliczenia stanu armii i należności do 
15 XII 162-9. BCz., nr 357, s. 337. 

1• Składały się na tę sumę: 300 OOO zł zapłaconych przez króla ze skarbu nad
wornego (m. in. T. Zamoyski, podkanclerzy kor., do J. Wę ż y k a, arcybiskupa 
gnieźnieńskiego, 20 IX 1629 z Warszawy, BN, BOZ, nr 11602, k. 378); 57 OOO zł wy
danych przez podskarbiego kor. H. Ligęzę, do dn. 13 XI 1629 (S z e l ą g o w s k i, 
op. cit., s. 366); 94 2-49 zł 21 gr 9 den., tj. w zaokrągleniu 94 250 zł, w;npłaconych 
przez tegoż do sejmu styczniowego 1631 r., oraz 450 OOO zł, które zamierzano spłacić 
z podatków uchwalonych przez ten sejm (Wi m m e r, op. cit., s. 54). 

1s Tę ostatnią kwotę obliczyliśmy przez odjęcie od 901 250 zł pozycji bezspor
nych: żołdu 3-miesięcznego - 765 504 zł, 4-miesięcznego wynagrodzenia dla do-
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4-miesięczne wynagrodzenie dla dowództwa: 32 320 17, oraz artylerii:

12 OOO zł 1s. Wynika więc z tego, że armia cesarska zrezygnowała w swo

ich pretensjach z następujących pozycji: podwyższonego żołdu za 4 mie
siące i pełnego za piąty na łączną sumę 611 060 19, wszystkich dodatko

wych kwot na zakupienie żywności w wysokości 516 296 20, I-miesięcznego

żołdu dla dowództwa w kwocie 8080 zł 21 oraz artylerii - 3000 zł.22.

Razem więc równało się to dbniżce właśnie o 1 138 436 zł.

Należy więc sądzić, że król mając wspomniane już przez nas pretensje 

do komisarzy, a szczególnie J. Zadzika, o umowę z 12 października, nie 

zdawał sobie jeszcze sprawy, jak wielkie zdołali oni wynegocjować ustęp

stwa. Wynika to zresztą z wyrażonych przez niego obaw, że układ ten 

obciąży Rzeczpospolitą dł•wgiem nie - jak się spodziewał - kilku-, ale 
aż kilkunastosettysięcznym 23• Dopiero późniejsze wyjaśnienia kanclerza 

uspokoiły Zygmunta III i skłoniły nawet do wyrażenia wdzięczności ko

misarzom za takie sfinalizowanie ich zabiegów 24
• 

wództwa - 32 320 zł oraz artylerii - 12 OOO zł. Może się wydawać dziwne, że jest 
ona tak niska w stosunku do 255 168 zł za każdy poprzedni miesiąc służby. Wiele 
jednak polskich źródeł stwierdza, że głównie skutkiem zarazy początkowy stan 
osobowy armii cesarskiej obniżył się aż do 1/4, zob. A. Kazanowski do K. Radziwił
ła, hetmana pol. lit., 28 VIII 1629 z obozu, AGAD, AR V, teka 145, nr 65-58; T. Za
moyski do J. Zbaraskiego, kasztelana krak.,. 7 IX 1628 z Warszawy, BN, BOZ, 

nr 1602, k. 377; Zygmunt III do J. Zadzika 10 X 1629 z Warszawy, BCz., nr 357, 
s. 556. Tak więc żołd za czwarty miesiąc wyliczono i tak wyżej, bo na ponad 11/3
(35,80/o). Można było się jednak tego spodziewać, gdyż do powszechnej pr.aktyki na
leżało wówczas wykazywanie przez wojsko stanów odbiegających daleko od rzeczy
wistości, i to nawet w czasie komisarskiej lustracji. Dokonywano tego różnymi
metodami, m. in. poprzez wzajemne wypożyczanie żołnierzy między poszczególnymi
pułkami na okres spisu, ,por. Instrukcja sejmiku średzkiego z 5 VI 11628, ASWPK,
t. I (1572-1632), cz. 2 (1616-1632), wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1962, s. 268.

17 Za miesiąc: 8080 zł X 4 = 32 320 zł, BCz., nr 359, s. 106-107. Dowódcy wojsk
cesarskich ks. Henryk saski i hr. Filip Mansfeld roz,poczęli służbę dopiero w sier
pniu (S z e 1 ą g o  w s  k i, op. cit., s. 332), ale otrzymali ,pełne, 4-miesięczne wynagro
dzenie (Zygmunt III do J. Zadzika 20 X 1629 z Warszawy, BCz., nr 357, s. 1283). 

is Miesięcznie: 3000 zł X 4 = 12 OOO zł, BCz., nr 359, s. 107. 
19 Uzyskaliśmy tę kwotę w następujący sposób: żądania armii za 3 miesiące 

wynosiły, na każdy miesiąc, 293 598 zł, ale miała otrzymać 255 168 zł. Daje to obniż
kę żołdu o 38 430 X 3 = 115 290 zł. W czwartym miesiącu planowano tylko 9'1 426 zł, 
czyli mniej o 202 172 zł. Za 5 miesiąc nie zapłacono, a więc w stosunku do Pretensji 

mniej o 293 598 zł. Razem = 611 060 zł. 
20 Por. przy,p. 7. Komisarze ,polscy wykazali z pewnością, że nawet wojsko kq

ronne opłacało żywność z własnego żołdu. W i m m e r, op. cit., s. 49. Wprawdzie 
wojsko cesarskie otrzymało 5000 zł w celu zakupienia żywności na drogę z Prus do 
Pomorza, ale suma ta została �raktycznie wliczona do żołdu. Umowa komisarzy 
.,chelmińskkh" z dowódcami cesarskimi z 12 X '1629, BCz., nr 357, ,s. 337. 

21 Por. 1przyp. 17. 
22 Por. przyp. 18. 
2a Por. przyp. 12. 
24 S z e 1 ą g o w s k i, op. cit., s. 365. 
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Trzeba jednakże obiektywnie przyznać, że podpisana umowa była 
wynikiem nie tylko ich talentów dyplomatycznych, ale także zarówno 
kompromisowej, jak i realistycznej postawy dowódców wojsk cesarskich: 
ks. Henryka Saskiego i hr. Filipa Mansfelda. Musieli oni zdawać sobie 
w pełni sprawę z praktycznej niemożliwości ściągnięcia z Polski ponad 
2 mln zł. Sytuacja płatnicza skarbu Rzeczypospolitej była bowiem w tym 
okiresie wręcz rozpaczliwa, gdyż jego zadłużenie wobec wojska koron
nego w Prusach wynosiło prawie 2 800 OOO zł 25• O tym zresztą zapewne 
sami komisarze poinformowali stronę cesarską. 

Z tej chyba przyczyny nie natrafili oni na nieprzejednane upieranie 
się przy wystawionym !I'achunku. Co więcej - wojska cesarskie zgodziły 
się, po otrzymaniu zaledwie 5000 zł na żywność, opuścić Polskę i czekać 
na uregulowanie umownej sumy do 15 grudnia poza granicą Wielkopol
ski i Pomorza 26• Trzeba tu jeszcze dodać, że chodziło ostatecznie o sumę 
556 250 zł, gdyż - jak wiemy - 345 OOO zł wypłacono już przed zawar
ciem ugody z 12 października. 

Mimo to z braku odpowiednich środków pełne rozliczenie wojsk ce
sarskich zostało zakończone dopiero w ciągu 1631 r. Tak więc w 1629 r. 
do powyższych 345 OOO zł skarb publiczny dodał jedynie 12 OOO zł 27, 

a w 1630 r. - zaledwie 94 250 zł. Równało się to łącznie sumie: 451 250 zł. 
W konsekwencji rachunek przedstawiony przez podskarbiego sejmowi 
w 1631 ir. wykazywał w tej pozycji dług 450 OOO zł 28• Zostało to w zasa
dzie przez stany uznane, przy zaokrągleniu ogólnej sumy rozliczeniowej 
do 900 OOO zł 29, a więc zmniejszeniu jej o dalsze 1250 zł. 

Gdy doszło jednak do spotkania w Poznaniu komisji sejmowej 30 
z wydelegowanym przez cesarza Karolem Hannibalem Dohną, powrócił 
·On częściowo do pierwotnych żądań wojska dowodząc, że należy mu się
od Polski za pięciomiesięczną służ'bę aż 1 421 378 zł s1. Było to wprawdzie
mniej o 618 308 zł od przedstawionego królowi jesienią 1629 ir. rachunku,
ale i q 520 128 więcej od „ugodowej" sumy 901 250 zł, będącej podstawą
rozliczeń od grudnia tegoż roku.

25 Wimm e r, op. cit., s. 55. 
26 S z e 1 ą g o  w s k i, op. cit., s. 364-365.
27 Między 12 X a 13 XI. W re zultacie podskarbi H. Ligęza wykazał na sejmie

ogólną sumę 57 OOO zł, jako prze kazaną wojsku ce sarskiemu ze skarbu publicznego 
(tamże, s. 366). 

2s Wimm e r, op. cit., s. 54. 
29 Rachune k prze dstawiony na sejmie w 1633 r. za lata 1630-1632, Oss., nr 9531,

s. 60.
30 W skład komisji wchodzili: S. Przyjemski, marsz. nadw. kor., M. Żegocki,

kaszt. prze męcki, J. Zawadzki, podstoli cie chanowski, i M. Re y, sekretarz królewski 

(tamże, s. 55). Je st rzeczą ciekawą, że choć komisarze powoływali się wielokrotnie 

na odpowie dnią uchwałę sejmową, nie ma o niej żadnej wzmianki w konsty tucjach 
z 11631 r. 

s1 Tamże, s. 55-57. 
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Komisarze Rzeczypospolitej nie mogli oczywiście zaaprobować tych 
nowych warunków, przypominając m. in., że według ugody z 12 X żołd 
miał 1być płacony tyl'ko za 4 miesiące, i to przy powaimym jego obniżeniu 
za ostatni z tych miesięcy. Powołując się wreszcie na powyższą uchwałę 
sejmu styczniowego o 900 OOO zł rom-achunku nie tylko, że od niej nie 
odstąpili, ale jeszcze odtrącili przy ostatecznej wypłacie 155 OOO zł za 
zniszczenia dokonane przez wojsko cesarskie w czasie jego pobytu w Pru
sach 32

. 

Ostatecznie więc żołnierzom austriackim w Polsce zapłacono w latach 
1629-1631 ogółem jedynie 745 OOO, w tym na ostatni rok rozliczenia wy
padło 293 750 zł 33. Ponadto należy tu raz jeszcze podkreślić, że w ogól
nej sumie wypłaty skarb państwowy partycypował kwotą tylko 445 OOO zł, 
gdyż 300 OOO zł, tj. 40,250/o, pokryły zasoby nadworne. W stosunku więc 
do publicznych wpływów podatkowych wynosiło to: w 1629 r. - 2,490/o 34, 

w 1630 r. - 5,330/o 35 i w 1631 r. - 15,270/o 36_ Ogółem zaś za trzy lata, 
przy dochodach w wysokości 5 981 OOO zł 37, jedynie 7,440/o. 

Ogólnie więc było to obciążenie stosunkowo niewiełkie, zwłaszcza, że 
w świetle podanych wyżej wyliczeń nie przewyższało zwyczajnych sta
wek żołdu. S1Jkoda tylko, że nie biorąc tu już naw€t pod uwagę ujemnych 
skutków politycznych, cały ten „cesarski zaciąg" nie przyczynił się, nie
stety, do spodziewanego sukcesu militarnego w wojnie ze Szwecją. 

32 Tamże, s. 57-61. Niektóre dane w wyliczeniach przygotowanych przez komi
sarzy na sejm w 1633 r. różnią się od szczegółowych pozycji przytaczanych przez 
nas na podstawie bieżących rachunków z lat 1629-1631. Np. umorzony żołd za piąty 
miesiąc liczyli oni na 284 275 zł (tamże, s. 57), a nie: 293 598. Różnice te wynikały 
głównie z faktu, że rozliczenie „komisal'Skie" rozdzielało formalistycznie żołd od 
sum przyznanych na zakupienie żywności, choć praktycznie wchodziły one przecież 
również w skład żołdu (por. ,przyp. 20). Na odmianę całą sumę 745 OOO zł wy,płaco
nych ostatecznie wojsku cesarskiemu podzielono w tym rozliczeniu tylko na dwie 
wypłaty: 345 OOO i 400 OOO zł. W rzeczywistości zaś było ich co najmniej cztery: 
345 OOO i 12 OOO w 1629 r., 94 250 zł w 1630 r. oraz 293 750 zł w 1631 r. Istotne jest 
jednakże to, że ogólna suma rozliczenia jest w obu wypadkach praktycznie identycz
na. Nasze obliczenia, choć ,pochodzące z innych źródeł, wykazują po ugodzie z 12 
X 1629 r. kwotę: 901 250 zł, a komisarzy poznańskich: 900 OOO, od której dopiero 
póżniej odjęto 155 OOO zł za zniszczenia w Prusach. 

33 Nie wiadomo dokładnie, w którym miesiącu 1631 r. została ona wyrpłacona. 
W ka:Łdym razie zakończenie rozliczenia wojska cesarskiego stwierdzono już na 
sejmie nadzwyczajnym w marcu 11632 r. Propozycja królewska na sejmie 1632, BN, 

BOZ, nr 1809, k. '512. 

34 Kwotę 57 OOO zł (por. ,przyp. 27) zapłacono z podatków uchwalonych przez 
sejm zwyczajny w 1629 r., a wynoszących ok. 2 290 OOO zł. Wi mm e r, op. cit., s. 87. 

35 94 250 zł uregulowano z wpływów podatkowych sejmu nadzwyczajnego 
w 1629 r. w wysokości ok. 1 767 OOO zł. Tamże, s. 87. 

36 Największą z dotychczasowych sumę 293 750 zł skarb koronny pokrył z do
chodów po sejmie w 1631 r. Dały one ok. 1 924 OOO z. Tamże, s. 87. 

37 Tamże, s. 87.
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DIE AUSZAHLUNG DES SOLDS FOR DIE KAISERLICHE ARMEE IN POLEN 

NACH DEM ALTMARKER WAFFENSTILLSTAND 

Mit der Frage der zustehenden Bet:.age fiir die im April 1629 nach Polen her
beigerufenen kaiserlichen Truppen haben sich in der Fachliteratur A. Szelągowski 
und J. Wimmer beschiiftigt. Es entstanden jedoch wesentliche Unterschiede bei der 
Berechnung des Solds, der schliesslich aus dem Staatsschatz der Republik ausgezahlt 
wurde. Die in diesem Beitrag prasentierten Berechungen erwiesen eine geringere 
Summe im Vergleich zu Szelągowski, zugleich aber eine betrachtlich hohere als es 
Wimmer vermutete. Wesentlich ist hier jedoch die Feststellung, dass dank einer 
Ubereinkunft zwischen den polnischen Kom.missaren und den Befehlshabern der 
kaiserlichen Armee sehr gtinstige Zahlungsbedingungen erziełt werden konnten. 
So verzichteten die Kaiserlichen auf zahlreiche Geldforderungen in Hohe von ins
gesamt tiber eine Million Zloty. Hinzu kommt, das 40,25°/o der Vertragsquote 
vom Konig, und der Rest binnen drei Jahren (1629-1631) von der Republik gezahlt 
werden konnte. Im Endergebnis war die finanzielle Belastung des Staatsschatzes 
im Grunde nicht gross, denn sie betrug nur 7,44°/o der damaligen Steuereinnahmen. 




