
Marek Albin jest przedsiębiorcą oraz tłumaczem ustnym i pisemnym 
o najwyższych kompetencjach i wielkim dorobku zawodowym zgromadzonym 
w trakcie ponad 20-letniej kariery na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Od roku 2006 pracuje regularnie dla Parlamentu Europejskiego i innych 
instytucji Unii Europejskiej w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu jako 
tłumacz symultaniczny i konsekutywny, a ponadto realizuje zlecenia w całej 
Europie i okazjonalnie na innych kontynentach. Wielokrotnie tłumaczył 
prezydentów, premierów, przewodniczących parlamentów i liderów UE, 
wśród których można wymienić takie osobistości, jak np. Bill Clinton, 
Lech Wałęsa, Nicolas Sarkozy, François Hollande, José Manuel Barroso, 
Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Tadeusz Mazowiecki, Marin Schultz, 
Aleksander Kwaśniewski, ale także Papież Franciszek, Jeremy Rikin, 
Nathaniel Rothschild... 

Na podstawie akredytacji unijnej ACI (dla tłumaczy konferencyjnych 
kontraktowanych przez instytucje UE z wolnego rynku) pracuje w kombinacji 
z 6 językami (polski, francuski, angielski, włoski, hiszpański, portugalski). 
Należy do międzynarodowego stowarzyszenia tłumaczy konferencyjnych 
AIIC z siedzibą w Genewie. Może też poszczycić się poświadczeniem 
bezpieczeństwa ABW/NATO/UE, które stanowi specjalne uprawnienia 
zezwalające na dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 
do poziomu „tajne”.

Jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości 
jako tłumacz języka francuskiego i angielskiego.

Odebrał trzy tytuły magisterskie, z tego dwa na Uniwersytecie Warszawskim 
(romanistyka i anglistyka) i jeden w Szkole Głównej Handlowej, gdzie 
specjalizował się w rachunkowości finansowej i zarządczej oraz w ekonometrii.

Założyciel i Prezes Zarządu warszawskiego biura tłumaczeń 
BTCS Best Translaion & Conference Service Sp. z o.o. (btcs.pl), 
które świadczy pełną gamę usług tłumaczeniowych ustnych i pisemnych 
dla najważniejszych organów państwowych oraz dla szeregu klientów 
biznesowych, również zagranicznych. Szczególnie chętnie wykonuje 
tłumaczenia na najwyższym szczeblu politycznym i korporacyjnym. 
Swoimi przemyśleniami na temat pracy tłumacza dzieli się na fan page’u 
„Translaing for business by BTCS” (htps://facebook.com/BTCSTranslaion/).

Aktywnie działa przy pracach nad powołaniem powstającego regionalnego 
oddziału AIIC-u, który miałby zrzeszać kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek. Miłośnik psów rasy border collie 
i kotów (niekoniecznie rasowych). Po godzinach można go spotkać 
najczęściej w dobrej winiarni i na siłowni na warszawskim Żoliborzu.


