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Bagaż w samolocie – mały wielki kłopot

Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy 
przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą uwagę trzeba zwrócić przy 
kupowaniu biletów lotniczych w tzw. tanich liniach lotniczych. Tutaj możemy zostać negatywnie 
zaskoczeni ceną, jaką przyjdzie nam zapłacić za bagaż rejestrowany, a w niektórych przypadkach 
nawet za bagaż podręczny.

Redaktorzy serwisu Tanie Loty sprawdzili, jakie są aktualne limity bezpłatnego bagażu podręcznego 
w poszczególnych liniach lotniczych i ile kosztuje przewiezienie bagażu rejestrowanego. 

Wizz Air

1. bagaż podręczny   – bezpłatnie jedna sztuka o wymiarach 55 x 40 x 20 cm i wadze do 10 kg, 
dodatkowo pasażer może mieć osobno: płaszcz lub koc oraz telefon komórkowy i materiały 
do czytania podczas lotu (aktualnie na trasie Katowice – Londyn Luton duży bagaż 
podręczny kosztuje 45 złotych – za darmo można przewieźć tylko jeden mały bagaż 
podręczny o wymiarach 42 x 32 x 25 cm, o wadze do 10 kg);

2. bagaż rejestrowany   – maksymalnie 6 sztuk bagażu, cena za 1 bagaż o wadze do 32 kg za lot 
w jedną stronę – od 68 zł do 270 zł.
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Wizz Air Poza sezonem

W sezonie
od 9 czerwca do 23 września
od 15 grudnia do 7 stycznia

Planowany czas loty krótszy niż 1 
godzina i 50 minut – zakup bagażu na 
stronie wizzair.com lub telefonicznie

68 PLN 90 PLN

Planowany czas lotu równy lub dłuższy 
niż 1 godzina i 50 minut – zakup bagażu 
na stronie wizzair.com lub telefonicznie

90 PLN 113 PLN

Opłata za bagaż na lotnisku (przy 
check-in) 200 PLN

Opłata za bagaż przy wejściu do 
samolotu 270 PLN

Opłata za duży bagaż podręczny 45 PLN

Ryanair

1. bagaż podręczny   – bezpłatnie jedna sztuka o wymiarach  55 x 40 x 20 cm i wadze do 10 kg - 
trzeba pamiętać o tym, że również zakupy zrobione w strefie bezcłowej muszą się zmieścić 
w tym bagażu;

2. bagaż rejestrowany   – maksymalnie 2 sztuki bagażu, cena za 1 bagaż za lot w jedną stronę 
od 15 do 130 euro/funtów (opłaty za drugi bagaż do 15 kg są wyższe o 20 euro).
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Ryanair Poza sezonem

W sezonie
od 1 czerwca do 30 września 
od 21 grudnia do 4 stycznia

Przez stronę 
ryanair.com

Telefonicznie lub 
na lotnisku

Przez stronę 
ryanair.com

Telefonicznie lub na 
lotnisku

15 kg 15 euro 60 euro 25 euro 100 euro

15 kg na wybranych trasach 
międzynarodowe loty na Wyspy 

Kanaryjskie, loty na Cypr i 
międzynarodowe loty do Grecji 

(oprócz lotów do Salonik)

20 euro 80 euro 30 euro 120 euro

20 kg 25 euro 75 euro 35 euro 105 euro

20 kg na wybranych trasach 
międzynarodowe loty na Wyspy 

Kanaryjskie, loty na Cypr i 
międzynarodowe loty do Grecji 

(oprócz lotów do Salonik)

30 euro 90 euro 40 euro 130 euro

EasyJet

1. bagaż podręczny   - jedna sztuka o wymiarach 56 x 45 x 25cm – nie ma limitu wagi. 
Dodatkowo można zabrać: płaszcz, parasol lub szal, oraz jedną reklamówkę o 
standardowych rozmiarach, zawierającą towary zakupione na lotnisku wylotu. 

2. bagaż rejestrowany   – jedna sztuka o wadze do 20 kg – cena w zależności od trasy i daty 
podróży od 60 do 100 zł za lot w jedną stronę. Opłata za nadbagaż to 60 zł za 1 kg. Za 
dodatkową opłatą można wziąć więcej sztuk bagażu rejestrowanego, ale nie zwiększa to 
jego limitu.

EasyJet Opłata za 1 bagaż o wadze do 20 kg za lot w jedną stronę

Opłata za bagaż przez stronę easyjet.com 60-100 PLN w zależności od trasy i terminu lotu

Opłata za bagaż na lotnisku przy odprawie 
check-in 120 PLN

Opłata za bagaż przy wejściu do samolotu 200 PLN
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Aerlingus

1. bagaż podręczny   – jedna sztuka o wymiarach 56 x 45 x 25cm i wadze do 10 kg, dodatkowe 
małe akcesoria typu: aparat fotograficzny, odtwarzacz muzyki, torebka, są dozwolone;

2. bagaż rejestrowany   – jedna sztuka o wadze do 20 kg na loty po Europie – cena 15-30 euro 
za lot w jedną stronę. W przypadku lotów do USA bagaż rejestrowany do 23 kg jest w cenie 
biletu.

Aerlingus Przez stronę internetową Na lotnisku

Opłata za bagaż o wadze do 20 kg na trasie 
Polska-Dublin 15 euro 30 euro

Opłata za nadbagaż 1 kg 9 euro 15 euro

Germanwings

1. bagaż podręczny   – jedna sztuka o wymiarach: 55 x 40 x 20 cm i wadze do 8 kg;

2. bagaż rejestrowany   – jedna sztuka bagażu o wadze do 23 kg – cena 10-20 euro za lot w 
jedną stronę. W taryfie Flex i Best bagaż rejestrowany do 23 kg jest w cenie biletu.

Germanwings Przez stronę internetową Na lotnisku

Opłata za bagaż o wadze do 23 kg 10 euro 20 euro

Opłata za nadbagaż do 9 kg 50 euro
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Norwegian

1. bagaż podręczny   - jedna sztuka o wymiarach 55 x 40 x 20cm i wadze do 10 kg;

2. bagaż rejestrowany   – jedna sztuka bagażu o wadze do 20 kg – cena  6-15 euro za lot w 
jedną stronę. W taryfie Full flex bagaż rejestrowany jest w cenie biletu.

Norwegian Przez stronę internetową Na lotnisku

Opłata za bagaż o wadze do 23 kg 6-12 euro 13-15 euro

Opłata za nadbagaż 1 kg 9 euro

Iceland Express

1. bagaż podręczny   – jedna sztuka o wymiarach 55 x 35 x 25cm i wadze do 10 kg, można mieć 
osobno torebkę, aparat fotograficzny, laptop, płaszcz (ale wszystkie te rzeczy wliczane są do 
limitu wagowego);

2. bagaż rejestrowany   – bezpłatnie można przewieźć 1 bagaż o wadze do 20 kg. 
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Air Berlin

1. bagaż podręczny   – jedna sztuka o wymiarach 55 x 40 x 20 cm i wadze do 6 kg (z laptopem 8 
kg);

2. bagaż rejestrowany   – bezpłatnie można przewieźć 1 sztukę bagażu o wadze do 20 kg.  

Air One

1. bagaż podręczny   – jedna sztuka o wymiarach 55 x 35 x 25 cm i wadze do 8 kg.

2. bagaż rejestrowany   – jedna sztuka bagażu o wadze do 20 kg i wymiarach do 158 cm 
(łącznie) – cena 11-35 euro za lot w jedną stronę. W taryfie SMART można przewieźć 
bezpłatnie 1 bagaż o wadze do 20 kg, w taryfie VALUE można przewieźć bezpłatnie 2 sztuki 
bagażu o łącznej wadze do 40 kg (maksymalnie 32 kg w jednym bagażu). Istnieje możliwość 
wykupienia dodatkowego bagażu we wszystkich taryfach, ale opłata za dodatkowy bagaż 
nie zwiększa limitu wagowego. 

Pasażerowie korzystający z samolotów Air One z wykupionym biletem Alitalii mogą przewieźć 
bezpłatnie jeden bagaż rejestrowany o wadze do 20 kg.
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Air One Przez stronę internetową lub 

telefonicznie Na lotnisku

Opłata za bagaż o wadze do 20 kg 11-19 euro 25-35 euro

Opłata za drugi bagaż w taryfie GO i SMART 
(2 sztuki bagażu nie mogę przekroczyć 

łącznie wagi 20 kg)
25-30 euro 35-40 euro

Opłata za trzeci bagaż w taryfie VALUE (3 
sztuki bagażu nie mogą przekroczyć łącznie 

wagi 40 kg)
25-30 euro 35-40 euro

Opłata za nadbagaż 1 kg 11 euro (12 euro telefonicznie) 13 euro

Eurolot.com

1. bagaż podręczny   – 1 sztuka o wymiarach 55 x 40 x 20 cm i wadze do 6 kg. Oprócz bagażu 
podręcznego pasażer może zabrać na pokład przedmioty osobistego użytku takie jak: 
płaszcz, koc, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, komputer przenośny, materiały do 
czytania w czasie lotu, kule dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci poniżej 2 roku życia 
żywność, składany wózek dziecięcy, artykuły higieniczne.

2. bagaż rejestrowany   – można przewieźć bezpłatnie jedną sztukę bagażu o wadze do 20 kg. 
Opłata za nadbagaż wynosi 24 zł za 1 kg. 

Limity bagażowe u tradycyjnych przewoźników
Dla porównania w PLL LOT bagaż podręczny może ważyć maksymalnie 6 kg, zaś jego łączne 
wymiary nie mogą przekroczyć 118 cm. Dodatkowo w ramach ceny biletu jako bagaż podręczny 
mogą być przewożone przez pasażera: mała torebka damska; płaszcz, peleryna lub koc; parasol lub 
laska; aparat fotograficzny, lornetka lub kamera. W LOT przysługuje nam też 23 kg bagażu 
rejestrowanego (podróże po Europie).
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Lufthansa pozwala pasażerom podróżującym w klasie ekonomicznej na zabranie na pokład 
samolotu jednej sztuki bagażu podręcznego o wymiarach nie większych niż 55 x 40 x 23 cm i wadze 
do 8 kg. Linia pozwala na także na zabranie do luku bagażowego 1 walizki o wadze do 23 kg.

"Zakładając, że chcemy polecieć z Warszawy do Londynu z bagażem rejestrowanym o wadze 20 kg  
i bagażem podręcznym na początku września z jednym z przewoźników, musimy wziąć pod uwagę  
nie tylko cenę biletu (i ewentualną opłatę administracyjną), ale także koszt przewozu bagażu w obu  
typach linii – tylko wtedy porównanie cen będzie miarodajne - radzi Anna Pustizzi, Specjalista ds.  
Podróży w Centrum Rezerwacji Tanie-Loty.pl.

Przykładowe ceny biletów na trasie Warszawa-Londyn-Warszawa na początku września (pomijamy  
dojazd na lotniska – nie jest to przedmiotem tej analizy), razem z opłatami administracyjnymi,  
kształtują się odpowiednio: Wizz Air – 450 z, Ryanair – 364 zł, LOT – 767 zł. Za bagaż o wadze 23  
kg, kupowany przez internet zapłacimy odpowiednio: Wizz Air – 226 zł, Ryanair – 332 zł, LOT – 0 zł.

Łącznie za bilet zapłacimy takie kwoty: w Ryanair 696 zł, w Wizz Air 676 zł, w LOT – 767 zł. Pomimo  
tego, że najtańszy bilet oferowała linia Ryanair, duża opłata za bagaż zniwelowała różnicę w cenie  
biletów pomiędzy tanimi liniami i najtańszy okazał się w efekcie lot z Wizz Air. Często jednak  
korzystając z ofert promocyjnych tradycyjnych przewoźników to ich bilety okazują się najtańsze, bo  
w cenie biletu zawarta jest już opłata za bagaż – podsumowuje Pustizzi.

Tanie bilety lotnicze to zazwyczaj konieczność podróżowania wyłącznie z bagażem podręcznym – 
oszczędzamy w ten sposób nie tylko pieniądza, ale i czas. Niestety nie zawsze jest to możliwe, 
dlatego szukając biletu i porównując ceny lotów, warto zwrócić uwagę na limity przewozu bagażu 
podręcznego i koszty bagażu rejestrowanego, który chcemy umieścić w luku samolotu.
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